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1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Entidade mantenedora 

 

CREN – Centro de Recuperação e Educação Nutricional 
Rua das Azaléas, nº 244 - Mirandópolis 
CEP: 04049-010 - São Paulo / SP 
Telefone/ Fax: (11) 3218-2410 
C.N.P.J: 71.732.960/0001-94 
Utilidade Pública Municipal: Decreto 37.260/97 
Utilidade Pública Estadual: Decreto 50.539 
Registro e Certificado de Fins Filantrópicos: Processo 71.010.002189/2007-89 
Site: www.cren.org.br 

 

2 - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

- A prestação de serviços voltados à prevenção e tratamento de distúrbios nutricionais 

primários e o desenvolvimento de atividades auxiliares nas áreas de saúde, assistência social, 

educação e cultura;  

- A identificação de vulnerabilidades sociais, principalmente entre crianças, adolescentes e suas 

famílias, a fim de promover intervenções socioeducativas que possibilitem o crescimento 

cognitivo, afetivo-emocional, social e espiritual; 

- A realização de estudos, visando à criação de metodologias, a estruturação de serviços 

públicos e o progresso tecnológico e científico, que, ao serem produzidos e divulgados, 

propiciem o desenvolvimento social e inclusivo; 

- A busca de possibilidades concretas de transformação dos indivíduos, em respeito à plena e 

sadia existência humana, por meio da afirmação e difusão de conceitos e hábitos nutricionais 

adequados; 

- A proposição de medidas judiciais visando à defesa dos interesses e direitos da comunidade 

em geral, em especial, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; e 

- A realização de atividades culturais que promovam a ética, a paz, a cidadania, a dignidade 

humana, os direitos humanos, e outros valores universais, estimulando a participação ativa 

dos cidadãos na sociedade e conscientizando-os. 

http://www.cren.org.br/
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3 - OBJETIVOS 

- Promover a recuperação e educação nutricional, para uma alimentação saudável, de crianças 

e adolescentes com subnutrição primária leve, moderada ou grave, sobrepeso e obesidade 

exógena. 

- Prevenir a ocorrência de patologias comuns na infância e adolescência associadas à má-

nutrição, bem como diagnosticar e tratar as intercorrências de saúde dos pacientes 

atendidos. 

- Promover o desenvolvimento, do ponto de vista psicopedagógico, das crianças desnutridas 

em Semi-Internato a partir de propostas educativas que envolvam o horizonte de significados 

das mesmas. 

- Realizar um trabalho educativo junto às crianças e adolescentes subnutridos e obesos, seus 

familiares e responsáveis, diagnosticando e corrigindo erros e hábitos alimentares 

inadequados. 

- Capacitar mães/responsáveis para identificação e busca de soluções de suas dificuldades. 

Quando necessário, incrementar a relação mãe/responsável-criança/adolescente. 

- Facilitar o acesso das famílias em situação de risco social aos recursos sociais disponíveis na 

região, ajudando-as a equacionar as dificuldades em que se encontram. 

- Formar recursos humanos especializados e oferecer curso de capacitação a profissionais de 

saúde. 

- Possibilitar educação continuada a todo o recurso humano do CREN e acompanhamento da 

implantação das novas rotinas por meio de supervisões periódicas. 

- Transferir tecnologia para entidades que atuam em áreas afins. 

- Acompanhar as equipes do Programa de Saúde da Família ou de outros equipamentos de 

saúde nas propostas de tratamento de crianças e adolescentes com subnutrição primária, 

sobrepeso ou obesidade exógena quando realizado em parceria com a própria unidade de 

saúde. 

- Desenvolver novos conhecimentos a partir da construção de valores, do estímulo à 

percepção, imaginação, memória e capacidade cognitiva. 
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4 - PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com distúrbios nutricionais e suas famílias, moradores em 

comunidades desfavorecidas e profissionais da rede pública de Saúde. 

 

5 - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

O CREN atua diretamente do município de São Paulo, por meio de duas unidades, uma localizada na 

zona sudeste e outra na zona leste da capital paulista. Possui também uma equipe na cidade de 

Jundiaí- SP especificamente no bairro Jardim Novo Horizonte e presta assessoria nacional e 

internacional a projetos ligados à área da nutrição.  

 

6 - ORIGEM DOS RECURSOS 

Os recursos são oriundos de parcerias estabelecidas com Secretarias Municipais de São Paulo, outras 

instâncias governamentais, bem como de entidades privadas nacionais e internacionais, e de pessoas 

físicas, conforme apresentado no Balanço Contábil e disponível no site: 

www.cren.org.br/transparencia . 

 

7 - INFRAESTRUTURA 

O CREN conta com duas unidades prestadoras de serviços e uma equipe de campo avançada, 

conforme segue: 

 

CREN Mirandópolis 

C.N.P.J: 71.732.960/0001-94 
Rua das Azaléas, nº 244 – Mirandópolis 
CEP: 04049-010 - São Paulo / SP 
Telefone: (11) 3218-2410 
Email: diretoria_vm@cren.org.br 
 

http://www.cren.org.br/transparencia
mailto:diretoria_vm@cren.org.br
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CREN Vila Jacuí 

C.N.P.J: 71.732.960/0002-75 
Rua Um, nº 32 - Jardim Matarazzo 
CEP: 03813-310 - São Paulo / SP 
Telefone: (11) 3218-2430 
Email: diretoria_vj@cren.org.br 
 

Equipe de Campo Avançada Jundiaí 

A equipe conta com uma sala para atendimento fruto da parceria com a Instituição “Casa da Fonte – 

Companhia de Saneamento de Jundiaí”. 

Estrada Municipal do Varjão, 3806 
Bairro Jardim Novo Horizonte - Jundiaí / SP 
Telefone: (11) 94671-4977  
Email: crenjundiai@cren.org.br 

mailto:crenjundiai@cren.org.br
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8 - MODELO DE ATUAÇÃO 

O CREN - Centro de Recuperação e Educação Nutricional é uma associação privada, sem fins 

econômicos ou lucrativos. Trata-se de um centro de referência sustentável no diagnóstico, 

tratamento, pesquisa e ensino relativo à desnutrição (subnutrição e obesidade) infanto-juvenil, com 

foco na população socioeconomicamente vulnerável. A atuação do CREN em 2018 abrangeu cidades 

nacionais, com foco em São Paulo e Jundiaí. 

MISSÃO: Enfrentar a subnutrição e a obesidade nutrindo corpo, mente e relações para o 

desenvolvimento integral da pessoa e da família. 
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9 - SERVIÇOS OFERECIDOS 

- Semi-Internato: oferecido a crianças subnutridas ou obesas de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. 

As crianças permanecem na instituição de 2ª a 6ª feira, das 7:30 às 17:30 horas, divididas em 

grupos de acordo com a faixa etária, visando à recuperação nutricional. Cada criança recebe 

cinco refeições diárias, atendimento pediátrico, de enfermagem, nutricional e pedagógico. As 

famílias contam com suporte de educador social e participam de oficinas educativas. O 

serviço acontece no CREN Vila Jacuí. 

- Ambulatório: crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, 11 meses e 29 dias e suas famílias são 

atendidas individualmente em consulta clínica, nutricional, psicológica e com o profissional de 

educação física. São realizadas atividades em grupo como passeios educativos, oficinas de 

educação nutricional, práticas de atividade física e atendimento domiciliar, conforme 

demanda. É feito atendimento social quando necessário. 

- Capacitação: o CREN oferece formação para profissionais de equipamentos públicos da área 

da saúde do município de São Paulo, com o objetivo de conscientização e capacitação para o 

combate e prevenção da desnutrição. Além dos módulos teóricos e práticos de aprendizado, 

as equipes do CREN, compostas por nutricionistas e educadores sociais, dão suporte 

compartilhado por meio de matriciamento aos profissionais no território.  
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10 - AÇÕES DO SEMI-INTERNATO EM 2018 

As ações do Semi-Internato visam ao desenvolvimento das potencialidades humanas das crianças e 

de suas famílias, para a superação das situações de vulnerabilidade, a garantia de direitos a partir do 

conhecimento e fomento do patrimônio e de suas relações sociais. A equipe integrou a rede Amiga 

da Criança da Fundação Abrinq/Save the Children, pela unidade Vila Jacuí. 

Suporte à família 

O desenvolvimento das famílias se dá pelo trabalho de enfrentamento de desafios, valorizando o 

patrimônio de cada um, por meio de atendimentos individuais, oficinas e grupos de orientação.  

Muitas famílias atendidas pelo CREN, por conta de sua vulnerabilidade social, demandam suporte 

para questões como: conflitos na dinâmica familiar, dificuldades de transporte, insegurança 

alimentar, assistência previdenciária e encaminhamento para outros serviços de assistência, saúde, 

educação e esporte/lazer. O Semi-internato do CREN oferece assistência por meio de parcerias com 

outros equipamentos e pelo encaminhamento mais adequado. Nesse sentido, o serviço 

disponibilizou bilhete único ou transporte escolar para a garantia do tratamento diário às famílias 

vulneráveis e que residem em comunidades distantes das unidades de atendimento. 

Grupos de orientação para os responsáveis 

O enfermeiro, educador social, pediatra, nutricionista participaram de grupos de orientação e 

discussão com a presença de pais e/ou responsáveis dos pacientes do Semi-Internato abordando 

temas relacionados à saúde e ao tratamento. 

Visitas domiciliares 

Com as visitas domiciliares, buscou-se observar, conhecer, compreender, realizar intervenções 

necessárias e resgatar/convidar pacientes ao tratamento. Por meio do contato dos familiares, com a 

rede social (parentes, vizinhos, amigos etc.), construiu-se um relacionamento importante para o 

caminhar das famílias. A vinculação com a família tornou-se mais fácil e próxima facilitando o 

conhecimento da sua realidade e auxiliar na interação com o profissional.  
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Oficina educativas 

As oficinas arte-educativas de 2018 tiveram o objetivo incentivar as famílias para o exercício de 

geração de renda com a venda dos produtos artesanais, fortalecendo o vínculo entre os profissionais 

e pacientes, pacientes e famílias e o reconhecimento do patrimônio.  

 

Outras ações 

- Promoção do desenvolvimento dos cuidados básicos e noções de higiene 

- Oficinas de educação alimentar e nutricional 

- Grupos de vivência culinária com pais e filhos 

- Grupos sobre aleitamento e introdução à alimentação complementar 

 

Reuniões interdisciplinares 

Semanalmente, toda a equipe do Semi-Internato se reúne para discussão de casos em um modelo 

interdisciplinar, com o objetivo de fortalecimento conjunto dos profissionais a fim das melhores 

tomadas de decisão quanto à meta terapêutica e desenvolvimento cognitivo do paciente.  

 

Pedagogia no Semi-Internato 

A pedagogia no Semi-Internato tem como objetivo principal promover o desenvolvimento integral da 

criança. A criança é o centro do processo ‘ensino-aprendizagem’. O desenvolvimento integral das 

crianças acontece no dia a dia com atividades pedagógicas por meio de brincadeiras, artes, leitura e 

cuidados com a saúde.  

Em 2018, foram realizados cursos de formação para a equipe de Pedagogia com o propósito de 

constante reciclagem e aperfeiçoamento do serviço. 

 

Atividades de lazer, culturais e educativas 

Pensando na dificuldade de algumas famílias conseguirem ter um tempo para seus filhos, brincarem 

juntos, realizarem algo em comum, esquecendo da correria do dia a dia, a unidade de Vila Jacuí 

promoveu atividades em alguns sábados. Procuramos utilizar espaços públicos de fácil acesso e 

próximo das residências das famílias. Ao final das atividades, sempre foram realizados piqueniques 

com frutas e sucos, estimulando a alimentação saudável.  
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As principais ações foram: 

 Evento Memórias do Brincar 

 Socialização das famílias 

 Festa Junina para as crianças 

 Copa do Mundo no CREN 

 Festa Junina diferente com as famílias 

 Festa Junina para as Crianças  

 Dia da Família 

 Passeio com as mães ao Mercado 

Municipal 

 Visita do Papai Noel 

 Mostra Cultural de Final de Ano 

Fotos desses momentos: 
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Nutrição no Semi-Internato 

A nutrição no Semi-Internato tem como objetivo principal realizar avaliação de estado nutricional, 

oficinas de educação nutricional para crianças e responsáveis, orientações nutricionais, além de gerir 

e supervisionar o serviço de produção de refeições.  

Atendimento às crianças 

Foram realizadas ações como: 

 Aferição de peso e aferição de comprimento/estatura, circunferência abdominal e perímetro 

cefálico mensal, para a consequente avaliação do estado nutricional; 

 Planejamento, execução e avaliação das oficinas de educação nutricional com os pacientes. 

Atendimento aos Pais 

Foram realizadas as seguintes ações: atendimento individual aos pais das crianças; atendimento 

compartilhado com outros profissionais da equipe; educação nutricional às famílias por meio de 

oficina culinária com educador social; oficinas de alimentação e relacionamento entre pais e crianças 

e visitas domiciliares prestando atendimento junto com equipe técnica. 

 

Medicina no Semi-internato 

O pediatra no Semi-Internato tem como objetivo principal prestar o atendimento médico à criança 

subnutrida e obesa, dentro de um conceito de equipe interdisciplinar. Cabe ao pediatra também 



 Relatório de Atividades 2018 

 

13 
 

fomentar e promover espaços de diálogo sobre temas da saúde com a equipe e com os pais e/ou 

responsáveis pelos pacientes. Além das consultas agendadas, solicitação e avaliação de exames, foi 

realizado pronto atendimento médico quando as crianças apresentaram intercorrências clínicas; elas 

são avaliadas pelo médico por meio de anamnese e exame físico, com posterior prescrição de 

medicamentos e orientações quando necessário, incluindo encaminhamento a serviços 

especializados ou afastamento médico. 

 

Educador Social no Semi-internato 

 

O educador social no Semi-internato tem como objetivo principal o desenvolvimento da 

potencialidade humana por meio do trabalho com as famílias no enfrentamento dos desafios para a 

superação das situações de vulnerabilidade, a garantia de direitos a partir do conhecimento e 

fomento do patrimônio e de suas relações sociais. As ações focam a melhoria da qualidade de vida 

das famílias. 

 

São atividades do educador social:  

 Atendimentos individuais, oficinas e grupos educativos, visitas institucionais  

 Mapeamento e articulação das redes primária e secundária da família; 

 Educação continuada dos demais profissionais da unidade em sua área de especialidade. 

 

Enfermagem no Semi-internato 

A equipe de enfermagem no Semi-Internato tem a função de gerir a equipe multidisciplinar e realizar 

procedimentos de baixa complexidade de assistência à saúde aos pacientes do Semi-Internato 

(aferição de sinais vitais, administração de medicamentos, por exemplo). A equipe de enfermagem é 

composta pelo profissional enfermeiro e dois auxiliares de enfermagem. 
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11- AÇÕES DO AMBULATÓRIO EM 2018 

As atividades do Ambulatório focam no desenvolvimento dos pacientes por múltiplos vetores. São 

realizadas avaliações nutricionais periódicas, orientações por meio de atendimentos individuais de 

nutricionista, médico e psicólogo. Para promover o contato dos pacientes com novos alimentos, são 

realizadas atividades coletivas de educação nutricional. A promoção de grupos de trabalho é uma das 

estratégias para auxiliar na compreensão da rotina e dinâmica familiar.  

 

Reuniões interdisciplinares 

Semanalmente, toda a equipe do Ambulatório se reúne para discussão de casos em um modelo 

interdisciplinar, com o objetivo de fortalecimento conjunto dos profissionais a fim das melhores 

tomadas de decisão quanto à meta terapêutica e desenvolvimento do paciente.  

 

Visitas domiciliares  

Foram realizadas visitas domiciliares com equipe técnica a algumas famílias atendidas pelo 

ambulatório com o objetivo de conhecer a realidade em que o paciente está inserido e também 

conhecer os outros integrantes da família que interferem diretamente no tratamento. 

 

Nutrição no Ambulatório 

A nutrição no ambulatório tem como objetivo principal acolher os pacientes e suas famílias como 

uma porta de entrada à assistência para triagem, realizando avaliação do estado nutricional, oficinas 

e orientações. A partir desta primeira consulta, seguem os atendimentos individuais e também em 

grupos de culinária, e quando necessário, a intervenção domiciliar. 

 

Medicina no Ambulatório 

O pediatra do ambulatório tem como objetivo prestar o atendimento médico à criança e adolescente 

subnutrido e obeso, dentro de um conceito de equipe multiprofissional. Cabe ao pediatra identificar 

fatores de riscos para a ocorrência de comorbidades relacionadas à obesidade e a subnutrição 

infanto-juvenil; abordar clinicamente as mesmas; monitorar a velocidade de crescimento e favorecer 

o não prejuízo do ritmo de crescimento linear; diagnosticar e tratar carências de micronutrientes; 

prevenir Doenças Crônicas Não transmissíveis (DCNT) na vida adulta. 
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Psicologia no Ambulatório 

A psicologia em ambulatório tem como objetivo principal intervir na recuperação nutricional, 

prestando suporte às atividades e manutenção da equipe interdisciplinar de atenção à saúde. A 

intervenção da psicologia no CREN se deu por meio de consultas individuais, atendimentos 

compartilhados, grupos terapêuticos, atividades educativas, oficinas, , articulação de rede e plantão 

de psicologia. 

 

Educação Física no Ambulatório 

A educação física em ambulatório teve como objetivo principal intervir na recuperação nutricional, 

prestando suporte às atividades e manutenção da equipe interdisciplinar de atenção à saúde. A 

intervenção do profissional se deu principalmente por meio de grupos de incentivo à prática de 

atividade física e atendimentos, que focaram no aprofundamento do vínculo profissional-paciente 

para ampliar a aderência aos grupos de âmbito esportivo e para estimular hábitos de vida mais 

saudáveis. O papel desse profissional foi privilegiar principalmente a assistência a pacientes obesos. 

 

GRUPOS E OFICINAS NO AMBULATÓRIO 

Grupos nutricionais - Foram realizadas atividades de educação nutricional com o objetivo incentivar 

as crianças e adolescentes, por meio do preparo e degustação dos alimentos, aumentar sua 

diversidade alimentar por meio do oferecimento de alimentos variados e reflexão quanto aos seus 

hábitos alimentares. 

 

Grupos psiconutricionais - Com a proposta estimular a prática de atividade física, por meio de 

brincadeiras de forma lúdica e divertida ao mesmo tempo incentivando melhorias em práticas 

alimentares por meio de atividades educativas, esses grupos têm sido uma proposta inovadora e 

exitosa no contexto da Saúde Pública, bem como no combate à Desnutrição Infantil. 

 

Grupos socioculturais - Turmas com diferentes perfis e objetivos. Grupos para adolescentes de 10 a 

19 anos com os objetivos comum de incentivar o protagonismo juvenil por meio da socialização, a 

identificação com outros adolescentes, a promoção de experiências inéditas, conhecendo novos 

locais e pessoas. Grupos para pais e responsáveis compartilharem suas experiências de vida, com 

base em notícias de jornal. 

 



 Relatório de Atividades 2018 

 

16 
 

Grupos terapêuticos - Formados por adolescentes com questões de baixa-auto-estima, retraídos, 

compulsão alimentar ou que se sentem excluídos. O objetivo é proporcionar um espaço para que os 

tragam suas questões e conheçam melhor seus problemas.  

 

Grupos de incentivo à atividade física - Turmas para pacientes e pais com diferentes perfis e 

objetivos: conhecer modalidades esportivas; exercitar-se com brincadeiras; atividades para pais; 

associar atividade física a práticas alimentares saudáveis, entre outros. Um dos destaques foi a 

organização de um campeonato de Futebol, nomeado Copa CREN, que contou com a participação de 

mais de 70 jovens e possibilitou o fortalecimento da rede com os responsáveis. 

 

Passeios e eventos realizados pelo Ambulatório em 2018:  

 Acampadentro – pacientes pernoitam 

no CREN 

 Acampafora – excursão com pacientes 

 Caminhada Rosa com as mães 

 Copa da Rússia no CREN 

 Corridinha Infantil 

 Festa Junina no CREN 

 Gincana da Família 

 Ideal Day – Mutirão de pintura e 

educação nutricional  

 Janeiro Feliz – programação especial de 

férias para os pacientes 

 Oficina Musical  

 Participação na Viradinha da Saúde de 

São Miguel 

 Torneio de Pular Corda 

 Torneio de Tênis de Mesa 

 Visita ao Beco do Batman 

 Visita ao Sesc Itaquera 

 Visita ao Teatro Santo Agostinho 
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12- AÇÕES DA EQUIPE DE CAPACITAÇÃO EM 2018 

A capacitação de profissionais de saúde da rede pública do município de São Paulo em 2018 foi 

realizada por meio de módulos teóricos e práticos. A temática da capacitação em 2018 foi: “Cuidar de 

quem cuida – Nutrição nos primeiros 1000 dias”. Os primeiros mil dias de vida incluem os meses de 

gestação e os dois anos após o nascimento do bebê. As atividades corresponderam à Meta 5 do 

Plano de Governo do Município, que visa à redução das taxas de mortalidade infantil evitáveis até os 

cinco anos de idade. 

O momentos conceituais-teóricos foram programados nos seguintes termos: 

 MÓDULO 1 - O profissional de saúde: identificando suas potencialidades no cuidar 

 MÓDULO 2 - Conhecendo a má nutrição e avaliação do estado nutricional  

 MÓDULO 3 - Da gestação ao aleitamento materno: dialogando com a realidade da 

alimentação materno infantil. 

 MÓDULO 4 - Introdução da alimentação complementar: alfabetizando o paladar e 

prevenindo doenças da infância à vida adulta 

 Os módulos foram desde a reflexão quanto ao propósito da atuação dos profissionais de saúde, 

sensibilização para o problema da má nutrição, instrumentalização dos profissionais na prevenção, 

acompanhamento e tratamento de crianças e adolescentes com desnutrição primária e/ou 

obesidade exógena e co-criação da prática de atenção a esses pacientes e suas famílias nas unidades, 

respondendo às necessidades e especificidades do território. Os encontros aconteceram nas 

unidades CREN. 

Para a capacitação prática, a equipe CREN junto com os profissionais de saúde desenvolveram 

diferentes atividades: ações comunitárias como avaliações antropométricas, eventos e 

campanhas promovidos pela unidade, visitação domiciliar, atendimento compartilhado com 

outros profissionais, orientação para realização de grupos e discussão de casos clínicos. 

Em 2018, a equipe de capacitação foi composta por 7 duplas formadas por 2 profissionais, que se 

responsabilizaram pela formação e apoio à prática com o objetivo prioritário de atingir as 

unidades básicas de saúde das regiões leste e sudeste e parte da sul.  

O programa de capacitação contemplou: 
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 4 momentos de capacitação conceitual, utilizando diversidade de recursos e estratégias, 

encontros de 4 horas cada;  

 3 momentos de formação de conhecimentos atitudinais e de procedimentos em vivencias 

no território (capacitação prática) de 8 horas cada;  

 1 momento de formação nas unidades CREN, com duração de 4 horas, de modo a 

propiciar vivências nas diferentes atividades e grupos desenvolvidos para a prevenção da 

má nutrição assim como seu tratamento. 

Ao final de um ano mais de 31 turmas foram capacitadas abrangendo todas as UBSs das 

Coordenadoria Regionais Sudeste e Leste. Para a Coordenadoria Regional de Saúde Sul, 

atendemos as 26 UBSs da STS SACA.

 

 

 

 

 

No total, 3810 profissionais da rede pública 

paulistana de saúde, de 221 UBS´s foram 

capacitados pelo CREN em 2018 nas 

Coordenadorias Regionais de Saúde Leste, 

Sudeste e parte da Sul.  

 

Capacitação na zona leste de SP 

 

Capacitação ACS 1 - Ubs Jardim Pantanal 

 

UBS Vila Nova York - Sensibilização de ACS's e equipe 

técnica 
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13 - AÇÕES DA EQUIPE DE CAMPO AVANÇADA DE JUNDIAÍ 

Nesse ano, a Equipe de Campo Avançada de Jundiaí contou com duas nutricionistas para 

desenvolvimento das ações. As atividades desenvolvidas pela equipe a fim de acompanhar as famílias 

e tratar as crianças foram: 

 Plantão de atendimento ambulatorial de crianças e famílias para acompanhamento da 

evolução do estado nutricional. 

 Oficinas de educação alimentar e nutricional - Espaço de conhecimento e de prática a partir 

da preparação de receitas nutritivas com alimentos comuns no dia a dia das famílias. 

 Oficinas de artesanato - Espaço de escuta, produção artesanal e lazer. 

 Oficina “Almoço em Casa” -Atividade para crianças com dificuldades em aceitar determinados 

alimentos. Na proposta, refeições foram preparadas na casa da criança com o auxílio de uma 

nutricionista do CREN e servidas para toda a família. 

 Visitas domiciliares - Importante ferramenta para o reconhecimento da situação da moradia, 

dinâmica familiar e de relacionamentos. 

 

Piquenique Fim de Ano 2018 Jundiaí 
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14 - FORMAÇÃO E PESQUISA EM 2018 

Ao total, 92 discentes com diferentes vínculos (alunos, estagiários, residentes e pós-graduandos) 

desenvolveram atividades no CREN em 2018.  

Estágios 

Em 2018, 54 graduandos de nutrição fizeram estágio obrigatório em uma das unidades do CREN. 

Foram realizadas parcerias para formação de estudantes na área da saúde para alunos da FMU, 

Uninove, Universidade de São Paulo (USP), São Camilo, São Judas, Senac, Unicsul.  

Educação continuada e treinamentos 

Foi realizada educação continuada com a equipe de enfermagem, professores e equipe 

multidisciplinar do Semi-Internato, assistencial, administrativa e de apoio, sobre Prevenção contra 

H1N1, bem como a vacinação de 100% da equipe. 

 

Seminários 

Grupo de Nutrição e Pobreza / IEA-USP - 

Parceria entre o CREN, Unifesp e o Instituto de 

Estudos Avançados da USP 

- IX Seminário Serviço, Pesquisa e Política 

Pública: “Alimentação escolar saudável: 

avanços e dificuldades” – 08/05/2018 

 
 

Mestrados e doutorados  

 Tese de Mestrado: " Avaliação da Rede Social de Adolescentes com Excesso de Peso e 

sua Relação com o Desempenho durante o tratamento no Centro de Recuperação e 

Educação Nutricional - CREN” Desenvolvida pela nutricionista Vivian Fortuna Féres De 

Carvalho, na Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora Ana 

Lydia Sawaya. 2018. 

 Tese de Doutorado: "Efetividade de uma Intervenção Multicomponente no ambiente 

escolar, com duração de 16 Meses, para recuperação do excesso de peso e análise do 
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perfil do Vício Alimentar em Crianças com Sobrepeso/Obesidade de baixa renda: 

Programa Multiplicadores de Saúde” Desenvolvida pela nutricionista Andrea Rocha 

Filgueiras, Na Universidade Federal De São Paulo, sob Orientação da professora Ana 

Lydia Sawaya. 2018. 

 Tese de Doutorado: "Estudo de Associação entre concentração sérica de vitamina D e 

características sociodemográficas, antropométricas e bioquímicas em crianças e 

adolescentes com excesso de peso em Comunidades de baixa renda no Sudeste do 

Brasil". Desenvolvida Pela Nutricionista Pollyanna Fernandes Patriota, na Universidade 

Federal de São Paulo, sob orientação da professora Ana Lydia Sawaya. 2018. 

 Tese de Doutorado: "Associação entre Indicadores Antropométricos, Perfil Bioquímico 

e Perfil Tireóideo em crianças e adolescentes com distúrbios nutricionais primários". 

Desenvolvida por Carlos Enrique Ramos Urrea, na Universidade Federal de São Paulo, 

Sob Orientação da professora Ana Lydia Sawaya e Maria Paula de Albuquerque (co-

orientadora). 2018. 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Aluna beneficiada: Marina Mattucci Tardelli – graduanda de Medicina (Unifesp). Trabalho: 

"Hipovitaminose D em crianças com excesso de peso: comparação entre resposta do tratamento e 

regime de atendimento" 

 

Disciplina Eletiva – curso de Medicina Unifesp 

 Fisiologia da Nutrição: “Abordagem multiprofissional dos distúrbios nutricionais na infância e 
adolescência em centro de recuperação” 

 Professora: Maria Paula de Albuquerque / Duração: 9 semanas, 4 horas/semanais 

4 Alunos beneficiados em 2018. 

 

Residência em Pediatria  

13 estudantes  

Especialidade: “Medicina em Rede”  

Parceiro: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo – UNASUS 
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Residência Médica Generalista  

5 estudantes  

Especialidade: “Medicina de Família e Comunidade”  

Parceiro: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo – UNASUS 

 

Residência em Nutrologia 
 

Dois estudantes 

Parceiro: Hospital Igesp - Instituto de Gastroenterologia de São Paulo 

 

Residência em Nutrição  

7 estudantes 

Especialidade: Residência Multiprofissional em Nutrição na saúde da criança e do adolescente 

Parceiro: Unifesp 

 

EVENTOS 

- Participação no 3º Congresso de Nutrologia Pediátrica e 6º Simpósio Internacional, que aconteceu 

em Belo Horizonte de 19 a 22/09/2018. Os trabalhos apresentados e seus respectivos autores: 

 

1) “A memória afetiva alimentar como potência na formação de profissionais de Saúde nos cuidados 

na nutrição nos primeiros mil dias – relato de uma dinâmica” 

Autores: Amanda Severo; Camila Prado; Cintia Santos; Elaine Melo; Elizabeth Fefferman; Evelyn 

Fracaro; Juliana Calia; Maria Paula de Albuquerque; Miriam Ollertz; Paola Ibelli. 

 

2) “Frequência do consumo de alimentos ultraprocessados em lactentes, crianças e adolescentes 

com subnutrição e obesidade” 

Autores: Adolfo Mendonça; Angélica Santana; Ariadnes Silva; Caio Dervage; Erika Yariwake; Juliana 

Calia; Léa Regina de Sousa; Maria Paula de Albuquerque; Mariana Ravagnolli; Renata Pires. 
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3) “Perfil socioeconômico de lactentes, crianças e adolescentes com subnutrição e obesidade” 

Autores: Adolfo Mendonça; Adriana Barbosa; Angélica Santana; Ariadnes Silva; Caio Dervage; Erika 

Miyuki; Juliana Calia; Léa Regina de Sousa; Maiá Aiello; Maria Paula de Albuquerque. 

 

 

- Participação no VI Semana Senac de Atualização em Alimentação e Nutrição (VI SESAAN), 

06/09/2018.  

Palestrante: Adolfo Mendonça – nutricionista do Ambulatório do CREN Vila Jacuí 

Palestra: “Os desafios no atendimento nutricional pediátrico voltados para desnutrição e/ou 

obesidade”  

 

CURSOS NO HOSPITAL IGESP 

Fruto de uma parceria institucional, o CREN viabilizou em 2018 palestras gratuitas para todos os seus 

profissionais da área da saúde oferecidas pelo Centro de Estudo do Hospital IGESP, conforme tabela a 

seguir: 

  

DATA TEMA DO CURSO PALESTRANTE 

11/04/18  Apresentação do artigo “Terapia nutricional - um novo critério 

de tratamento de pacientes em situações clínicas e 

metabólicas diversas” 

Sérgio dos Anjos Garnes 

25/04/18 Novos critérios diagnósticos de doenças relacionadas ao trigo Rafaela Richa 

 

23/05/18 “Slow medicine e choosing wisely: duas propostas na saúde do 

terceiro milênio”- 

José Carlos Aquino de Campos Velho 

 

27/06/18  Interação domiciliar 

 

Luiza Watanabe Dal Ben 

11/07/18  Nutrição parenteral pronta para uso 

 

Valéria Abrahão Schilling Rosenfeld 

18/07/18 Importância do prontuário do paciente Roseli Giudici 
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25/07/18 Vegetarianismo Camila Martinez Pereira 

01/08/18 Nutrição parenteral com emulsão lipídica contendo Ômega 3: 

indicações na prática diária 

 

Sérgio dos Anjos Garnes 

08/08/18 Evento Científico EMTN Anália Franco e Villa-Lobos vários 

15/08/18 Mecanismos moleculares e celulares das neoplasias - parte 1 

 

Fernanda L. Castanho 

29/08/18 Mecanismos moleculares e celulares das neoplasias - parte 2 

 

Fernanda L. Castanho 

12/09/18 Terapia nutricional no paciente grave 

 

Marcelo Oliveira Mayrink 

26/09/18  Transtornos alimentares 

 

Marcel Higa Kaio 

 

CURSO “O MÉTODO CREN” 

Em 2018, o CREN promoveu o treinamento e reciclagem de seus colaboradores por meio do curso “O 

Método CREN”, ministrado pela professora Ana Lydia Sawaya, co-fundadora do CREN e membro do 

Comitê Científico da instituição. Com 18 aulas de 2 duas horas cada de duração, o curso abordou os 

pilares de atuação do CREN, considerando a aplicabilidade do método no dia a dia dos profissionais. 

Foram abordados casos reais de atendimento da instituição para discussão das temáticas e foram 

feitas apresentações por alunos em grupo, baseadas em textos de referência e bibliografia 

recomendada. 29 colaboradores concluíram o curso em 2018, que terá novas turmas em 2019. 
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15 - PROJETOS DE 2018 

A equipe de Projetos presta assistência na área de educação nutricional de populações, capacitação 

de profissionais das áreas da saúde, educação e social, conforme a demanda de um 

financiador/parceiro. Um dos objetivos dos projetos é a captação de recursos livres para o CREN, que 

serão usados para a qualificação das atividades. Projetos realizados em 2018: 

 

PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS “SUA NOTA NA LATA” 

O programa da Nota Fiscal Paulista faz o repasse de créditos por meio da devolução de parte do ICMS 

recolhido pelos estabelecimentos comerciais. A ação beneficia organizações sociais como o CREN, 

além de consumidores cadastrados. O programa incentiva que os cidadãos exijam do 

estabelecimento o documento fiscal, focando no combate à sonegação. 

Em 2018, o CREN lançou 594.165 notas fiscais. Os recursos foram liberados na conta do CREN e 

utilizados para o custeio de despesas operacionais da obra filantrópica. 

A partir de 2018, por decisão do governo paulista, além do sistema de cadastramento de notas que 

são recolhidas pelas urnas das ONGs, os consumidores puderam doar diretamente os cupons fiscais 

das suas compras para o CREN, por exemplo. Por esse modelo, o CREN teve 6027 notas doadas por 

consumidores.  

Todo o recurso foi utilizado para o custeio de despesas operacionais e administrativas das unidades 

de atendimento, ou seja, no apoio ao tratamento de crianças, adolescentes e famílias. 

 

PROJETO EXPERIÊNCIAS QUE ALIMENTAM 

O projeto Experiências que Alimentam tem o objetivo de construir uma estratégia de atendimento 

em introdução alimentar, por meio de uma nova ferramenta, que visa facilitar o diálogo entre os 

profissionais de saúde e famílias com bebês de 06 a 12 meses (período em que a criança tem as 

primeiras experiências com os alimentos). 
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As ações estiveram focadas nos ambientes das 

Unidades Básicas de Saúde das cidades de São 

Paulo (zona leste) e Jandira, na grande São 

Paulo e Chapecó (SC). A metodologia está 

sendo co-criada por meio de encontros com 

profissionais de saúde e famílias. Em 2018, o 

projeto esteve presente em 14 UBS’ e 

capacitou 188 profissionais da saúde.  

 

PROJETO SUSTENTO À DISTÂNCIA – SAD/SAD São Paulo 

A Fundação AVSI (instituição italiana parceira do CREN desde a sua fundação) por meio do Projeto 

SAD (Sustento à Distância) subsidia parcialmente o tratamento e recuperação de um grupo de 

crianças e jovens atendidos no CREN. O projeto conta com financiadores estrangeiros, denominados 

padrinhos, que mantêm uma relação de compartilhamento de experiências com as crianças e suas 

atividades anuais por meio de cartas periódicas. Em 2018, foram beneficiadas 348 crianças e jovens, 

que vivem em situação de vulnerabilidade, vinculados ao CREN em seus três territórios de atuação, 

conforme observado na tabela abaixo. 

 

Unidade CREN Atendidos em 2018 Beneficiados SAD 

CREN Mirandópolis 1078 99 (9%) 

CREN Vila Jacuí 1259 149 (12%) 

Equipe CREN Jundiaí 114 100 (88%) 

 2451 348 
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PROJETO DA HORTA À MESA  

Patrocinado pela organização 

BrazilFoundation, o projeto 

consistiu em oficinas de 

capacitação e treinamento da 

equipe CREN e pacientes do 

ambulatório, com preparação 

de solo, plantio de ervas (PANCs 

– Plantas Alimentícias Não 

Convencionais), oficinas 

culinárias, caminhadas e oficinas de mindfull eating (comer com atenção plena), realizadas por 

intermédio dos parceiros Oficina do Orgânico e Comida de Verdade.

 

PROJETO CUIDAR+ 

Patrocinado pelo Grupo RD (Raia Drogasil) e Editora Mol, o projeto consistiu na aquisição de 

mobiliário, equipamentos e aumento de carga horária para otimização do atendimento pediátrico em 

ambulatório no CREN de Vila Jacuí, por meio de repasse de parte da receita da venda da revista 

Sorria, ofertada na rede de lojas Droga Raia. O Edital Cuidar+ beneficiou 10 organizações 

selecionadas em 2018.  
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16 - PRODUTIVIDADE DO CREN EM 2018 

 

 
* A estimativa de pessoas impactadas indiretamente pelas capacitações é calculada com base na Portaria nº 2.488/2011 
do Ministério da Saúde, que considera que cada Agente Comunitário de Saúde tem capacidade de atender 750 pessoas em 
sua comunidade.  

17 - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS 

Veja balanço anexo a este documento e disponível no site www.cren.org.br .  

O CREN é uma das instituições contempladas com o selo ONG Transparente por disponibilizar em seu 

site todas as informações relativas às suas receitas, despesas e certidões públicas. 

 

 

http://www.cren.org.br/
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18 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

GERÊNCIA EXECUTIVA 

Cargo Nome Formação 

Gerente de Atividades Comunitárias Miriam Izabel Simões Ollertz 
Nutrição, Especialista em Desnutrição 

e Recuperação Nutricional 

Gerente de Unidade (CREN 

Mirandópolis) 
Léa Regina de Sousa Marques da Silva Enfermagem 

Gerente de Unidade II (CREN Vila 

Jacuí) 
Sonia Vendramin Pedagogia, Mestre em Educação 

Gerente Geral Clínica  Maria Paula Albuquerque Medicina, Pediatria, Nutrologia 

Gerente Geral de Operações Ana Cláudia do Nascimento  Administração Hospitalar 

EQUIPE TÉCNICA – CREN MIRANDÓPOLIS 

Cargo Nome Formação 

Auxiliar Administrativo Lucikarla dos Santos Soares Ensino Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais Edna Pereira Franco Ensino Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais Rosana Melo Santos Ensino Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais Vera Lúcia Gomes de Oliveira Ensino Médio 

Educador Social Elizabeth Quitério Vieira Borges Serviço Social 

Educador Social Evelyn Fracaro Serviço Social 

Educador Social Elaine Silva de Melo Mestre em Ciência Ambiental 

Educador Social Elizabeth Feffermann Pedagogia 

Educador Social Giovanna Pereira Otonni Psicologia 

Médico Pediatra Adriana Bazzek Barbosa Medicina, Pediatria 

Motorista José Roberto Rodriguez Ensino Médio 

Nutricionista Érika Miyuki Yariwake Nutrição 

Nutricionista Amanda Beatriz Almeida Nutrição 

Nutricionista Anelise de Souza Timm Nutrição 

Nutricionista Paola Micheloni Elvira Ibelli Nutrição 

Nutricionista Renata Cristina Pires Nutrição 

Nutricionista  Juliana Dellare Calia III Nutrição 

Psicóloga Maiá Aiello Barros Psicologia 

Recepcionista  Marilda Santana Negrão Ensino Médio 
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EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA – CREN VILA JACUÍ 

Cargo Nome Formação 

Auxiliar Administrativo Andreza Mayara Freire de Sousa Pedagogia Cursando 

Auxiliar de Enfermagem Hilbetania Tavares de Sousa Melo Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem Luciana Maria dos Santos Bezerra Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Serviços Gerais Alice Lima Moreira Rocha Ensino Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais Cristina dos Santos Serafim Ensino Fundamental 

Auxiliar de Serviços Gerais Vania Pereira Franco Ensino Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais  Zuleide Pereira de Araújo Ensino Médio 

Coordenador Pedagógico Patricia Castro Nogueira Pedagogia 

Cozinheira Sonia Suely Santana Amando Ensino Fundamental 

Diretor Pedagógico Elaine Cristina Nagy Cirillo Pedagogia 

Educador Físico Caio Dervage Educação Física 

Educador Social Bernardo Teixeira Cury Psicólogo 

Educador Social Cintia de Jesus Andrade Santos Bacharel em em Educação Artística 

Educador Social Humberto Miguel da Silva  
Ciências da Computação, Logística, 

Licenciatura em Matemática 

Educador Social Paula Freire Alves da Cunha Psicologia 

Enfermeira Gisella Moreira Machado Marcelene Enfermagem 

Jovem Aprendiz Davi Rodrigues de Lima Ensino Médio 

Médica Pediatra Ana Carolina Viegas Medicina, Pediatria 

Médica Pediatra Maira Terra Cunha Di Sarno Medicina, Pediatria 

Médica Pediatra Viviane Nassif Medicina, Pediatria 

Motorista Sérgio Cassas Laurito Ensino Médio 

Nutricionista Adolfo Mendonça Nutrição 

Nutricionista Ariadnes Silva Nutrição 

Nutricionista Camila Saraiva do Prado Nutrição 

Nutricionista Leticia Aparecida de Jesus Ferreira Nutrição 

Nutricionista Mariana Ravagnolli Nutrição 

Nutricionista Thais Abe Jarina Nutrição 

Professora Adriana Cristina N. P. Tavares da Silva Pedagogia 

Professora Aline Albuquerque de Sousa Pedagogia 

Professora Amanda Perillo de C. Coelho Felicio Pedagogia 

Professora Ana Lúcia Furtuoso Pedagogia 

Professora Celina Coelho Pena Pedagogia 

Professora Cláudia da Costa Soares Pedagogia 

Professora Deise Dipardo Pedagogia 

Professora Eliana de Oliveira Lavras Pedagogia 
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Professora Kelle Suzel de Jesus Saraiva Pedagogia 

Professora Maria Joselaine Coelho Pedagogia 

Professora Regina de Oliveira Santana Pedagogia 

Psicólogo Humberto Italo Linhares Miná Psicologia 

Recepcionista Bruna Karoline de Souza Serviço Social Cursando 

Recepcionista Isadora Angélica Franco Figueredo Direito Cursando 
 

EQUIPE ADMINISTRATIVA COMPARTILHADA – CREN MIRANDÓPOLIS/VILA JACUÍ 

Cargo Nome Formação 

Assistente Administrativo Camila Macedo Soares Administração, Nutrição 

Assistente Administrativo Eliane Gonçalves de Andrade Engenheira de Produção, Mecânica 

Auxiliar Administrativo Darlene de Jesus Pequim Técnico em Administração 

Auxiliar Administrativo Leonardo Cedro Mendes  Direito Cursando 

Auxiliar Administrativo Natali Oliveira de Araújo Freitas  Ensino Médio 

Coordenador Administrativo Danilo Ferrari Administração de Empresas 

Jovem Aprendiz Sarah Caroline Crispim dos Santos Ensino Médio 

Office Girl Isabelle Teixeira Duenas Gonzales Nutrição Cursando 

Técnico Administrativo  Gislei Alves Duarte Gestão em Recursos Humanos  

Técnico Administrativo  Vanda Lucia Macedo Da Silva Administração 

EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E APOIO 

Cargo Nome Formação 

Analista de Processamento de Dados Angélica Barbosa Educação Física 

Assistente pedagógico de Projetos Andreia Fabiano Goncalves Fraga Pedagogia 

Coordenadora De Comunicação Bruna Maria Rodrigues Pellegrini Jornalismo 

Estagiária de Comunicação Ester Arantes de Brito Cursando Jornalismo 

Analista de Comunicação Giuliano Fattori Giovanetti Jornalismo 

Nutricionista Maria Helena Sindlinger Nutrição 

Nutricionista Juliana Gonçalves Pavan Nutrição 

Nutricionista Vanessa Medeiros Acras Nutrição 

Educador Social Pedro Augusto dos Santos Gestão ambiental 

 
 
Vaney Paulo Fornazieri 
Diretor Presidente do CREN 


