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Apresentação
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A Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde (RedeNutri) é um espaço
virtual para a troca de informações e experiências e reflexão sobre as estratégias de
implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério
da Saúde (MS), no âmbito, principalmente, do
Sistema Único de Saúde (SUS).
A RedeNutri foi criada como estratégia de
educação permanente virtual, constituindo-se como uma ferramenta para a troca de
experiências sobre a organização da atenção nutricional nas três esferas de gestão do
SUS. Ela é um espaço aberto à discussão e
à valorização da ação do controle social em
todas as etapas da implementação da PNAN.
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Este documento está dividido em quatro partes:
• A primeira explica sobre educação permanente e tecnologias de informação de
aprendizagem.
• A segunda fala sobre a RedeNutri, sua
missão, visão, valores, objetivos, quem é
o seu comitê gestor e quem participa da
Rede.
• A terceira parte apresenta as ferramentas
da rede virtual e informa como cada perfil
de usuário pode se beneficiar delas.
• A última parte traz as considerações finais
e um convite para fazer parte da rede.
Este portfólio será revisado e atualizado periodicamente tendo em vista as mudanças
que possam acontecer na estruturação da
RedeNutri.
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Introdução
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A Qualificação da Força de Trabalho é uma
das nove diretrizes da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição (PNAN) e traduz uma
necessidade histórica e estratégica para o
enfrentamento dos agravos e problemas decorrentes do quadro alimentar e nutricional
brasileiro (BRASIL, 2012).
A PNAN preconiza a qualificação da força
de trabalho, tanto no âmbito da atenção nutricional, envolvendo os trabalhadores que
atuam diretamente com o cuidado em saúde,
quanto em relação aos gestores, de maneira
a responder às necessidades de formulação,
planejamento, monitoramento e avaliação de
políticas, programas e ações de alimentação e
nutrição (BRASIL, 2015). O trabalho em saúde
envolve um campo interdisciplinar de práticas
e conhecimentos, que devem ser devidamente
problematizados por meio de processos educativos ativos. Neste contexto, a principal estratégia para qualificar as práticas de cuidado,
gestão e participação popular é a educação
permanente (BRASIL, 2012).

• Aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho.
A educação permanente baseia-se na
aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação permanente pode ser
entendida como aprendizagem-trabalho,
ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir
dos problemas enfrentados na realidade e
leva em consideração os conhecimentos
e as experiências que as pessoas já têm.
Propõe que os processos de educação dos
trabalhadores da saúde se façam a partir
da problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de
formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades
de saúde das pessoas e populações. Os
processos de educação permanente em
saúde têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria
organização do trabalho.

De acordo com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (2009, p. 20), a
Educação Permanente é definida como:

A educação permanente é caracterizada
como um instrumento pedagógico de transformação do trabalho e do desenvolvimento
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permanente dos trabalhadores, individual e
coletivamente, tendo como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados à população (PAIM et al, 2009).

busca e compartilhamento de informações
e conhecimentos, com base nas necessidades e disponibilidade dos diversos indivíduos
(PAIM et al, 2009).

A Educação Permanente e as
tecnologias da informação e
aprendizagem

Observa-se que as tecnologias de informação
invadem os modos de viver e trabalhar das
pessoas, considerando o seu grande acesso
de uso e a ampla capacidade das tecnologias
de informação e comunicação, estendendo-se a possibilidades virtuais de interação no
compartilhamento de situações relacionadas ao trabalho (GOMES; BARBOSA; FERLA,
2016). Além disso, os avanços da sociedade
têm exigido que o indivíduo mantenha-se
constantemente atualizado para desenvolver
suas atividades cotidianas (SILVA et al, 2015).

A partir do último quarto do século XX, a revolução tecnológica privilegiou os processos
e a inovação contínua dos produtos, de forma que sua matéria-prima fundamental é a
informação e o conhecimento, impondo que
as organizações desenvolvessem a capacidade de flexibilidade e adaptabilidade dessas
transformações (BRASIL, 2009).
Dessa forma, desde então, a internet vem
constituindo-se como um espaço de acesso,
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Nesse contexto, o aprendizado por meio de
redes virtuais apresenta-se como uma importante ferramenta, pois:
• Possibilita a formação e qualificação de
profissionais que estão no exercício de
suas funções;
• É um instrumento de democratização do
acesso à educação;
• Permite a flexibilidade e abertura no acesso ao conhecimento e à informação;
• Facilita a formação de comunidades virtuais em áreas de interesse;
• Supera problemas de distância e de acesso às bibliografias;
• Potencializa a circulação de dados e o desenvolvimento de debates;
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• Em geral, permite uma adesão dos usuários
mais dinâmica, oportuna e personalizada do
que as atividades de ensino presencial; e
• Estabelece novas formas de interação e
ultrapassa distâncias físicas e temporais,
criando um novo ambiente de aprendizagem, incentivando a troca de conhecimento
e a integração entre os sujeitos e
 nvolvidos.
Dessa maneira, a aproximação da educação
com a prática do trabalhador permite potencializar as capacidades humanas e aprimorar
as atividades cotidianas dos serviços de saúde. Da mesma forma, vê-se a importância de
promover e garantir a Educação Permanente
no cotidiano dos serviços de saúde.
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A Rede de Alimentação
e Nutrição do Sistema
Único de Saúde
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O que é ...
A Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde (RedeNutri) é um espaço
virtual para reflexão e troca de informações
e experiências sobre as estratégias e ações
para implementação das diretrizes da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
É um espaço colaborativo onde estão disponíveis informações, por meio de diversas ferramentas, e os participantes compartilham seus
conhecimentos e experiências.

Lançada em 2009, a RedeNutri é resultado de
uma parceria entre o Observatório de Políticas
de Segurança Alimentar e Nutrição (OPSAN/
UnB), a Coordenação-Geral de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/
MS) e a Organização Pan-americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil
(OPAS/OMS no Brasil). Desde então, vem se
consolidando como uma comunidade de boas
práticas em alimentação e nutrição no SUS.

Um dos principais objetivos da RedeNutri é
a criação de um espaço permanente de reflexão sobre alimentação e nutrição como
determinante social da saúde e componente
do desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais. Dessa forma, a Rede deseja contribuir para a expansão e a qualificação das
ações de alimentação e nutrição nos diferentes níveis de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

A RedeNutri é gerenciada por meio da ferramenta ‘Espaços Colaborativo Online (ECO)’,
uma denominação do Centro Latino Americano de Informação em Ciências da Saúde
(BIREME/OPAS/OMS) e se caracteriza como
parte da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
modelo de gestão de informação e conhecimento operado regional e globalmente pela
BIREME/OPAS/OMS.
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As atividades promovidas pela RedeNutri
proporcionam uma ferramenta valiosa de
comunicação com profissionais, docentes,
estudantes, pesquisadores e outras pessoas
envolvidas e interessadas na expansão e qualificação das ações de alimentação e nutrição
no Sistema Único de Saúde. Enquanto ferramenta de comunicação, troca de experiências

e educação permanente, a RedeNutri dá visibilidade aos grandes temas dessa agenda,
problematizando-os. Além disso, a gestão da
rede proporciona campo de estágio e formação para estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de Brasília.

Objetivos
• Contribuir com o processo de expansão e qualificação das ações de alimentação e
nutrição nos diferentes níveis de atenção à saúde no SUS;
• Discutir os desafios para o aprimoramento dos programas e ações relacionados às
diretrizes da PNAN;
• Estimular o planejamento e a ação em alimentação e nutrição baseada em evidências;
• Promover e valorizar a ação do controle social em todas as etapas de planejamento e
implementação das ações de alimentação e nutrição;
• Contribuir para a inserção ativa do setor saúde nas estratégias para a realização do
Direito Humano à Alimentação Adequada e garantia da Segurança Alimentar e Nutricional;
• Contribuir para a postura proativa e de liderança dos gestores de alimentação em
nutrição em todas as esferas de governo;
• Trocar experiências sobre a organização das ações de Alimentação e Nutrição nas
esferas municipal, estadual e federal; e
• Contribuir para a educação continuada de profissionais envolvidos na realização de
ações de alimentação e nutrição.
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Missão
Constituir-se em um espaço para problematização, formulação e troca de experiências relacionadas à implementação
das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do Ministério
da Saúde (MS), principalmente, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Visão
Ser um espaço permanente de debate sobre alimentação e nutrição e contribuir
para a expansão e qualificação das ações
nos diferentes níveis de atenção à Saúde
no Sistema Único de Saúde (SUS).

Valores
Atuar de forma ética, sem conflitos de interesse e com responsabilidade social,
garantindo a valorização e o respeito às
pessoas; ser fonte de informação e conteúdo qualificado e atualizado; promover
formação, educação permanente, diálogo
e troca de experiências, por meio do tra-
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balho em equipe com excelência nas áreas
de atuação.

Comitê Gestor
A RedeNutri possui um comitê gestor
composto:
• Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição/Departamento de Atenção Básica/
Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério
da Saúde (CGAN/MS)
• Organização Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde no Brasil
(OPAS/OMS no Brasil)
• Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição/Universidade de
Brasília (OPSAN/UnB).
Possui também um grupo de moderação,
composto por uma equipe de profissionais
vinculados ao OPSAN/UnB. Para alinhar
as demandas do comitê gestor e do grupo
de moderação são realizados planejamento anual e reuniões periódicas.
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Quem participa?
A Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema
Único de Saúde (RedeNutri) é composta por
profissionais de diferentes áreas de atuação,
como gestores, profissionais que atuam no
SUS diretamente com indivíduos e/ou grupos
e comunidades, especialistas, pesquisadores
e estudantes. Também integram a rede pessoas interessadas no tema que atuam em instituições públicas e privadas, universidades e
organizações não governamentais. É justamente nesta diversidade que reside a grande
riqueza da Rede, pois a variedade de contextos sócio-geográficos, culturais e profissionais qualifica os debates e as proposições.
Para os profissionais do SUS, e também para
os que atuam em outras áreas, os recursos
da RedeNutri contribuem para formação,
atualização e educação permanente. Para os
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estudantes, a rede oferece materiais de estudo e pesquisa na área.
Os docentes podem utilizar como material de
suas disciplinas os cursos de autoaprendizagem, assim como publicações disponíveis na
biblioteca, vídeos, casos didáticos e temas de
notícias que são publicadas diariamente na
rede. As diferentes ferramentas disponíveis
no espaço colaborativo podem apoiar o processo de ensino-aprendizagem de diferentes
disciplinas dos cursos de graduação em Nutrição.
Atualmente, a RedeNutri conta com mais de
35.000 usuários.

Como participar?
A participação é aberta e todas as ferramentas e recursos disponíveis podem ser acessados mediante cadastro. Todos os participantes
podem contribuir com a Rede, compartilhando suas ideias por meio de textos, notícias, vídeos, relatos de experiências, fóruns e outras
atividades de interesse.

Código de ética
De maneira a estimular a troca de informações, opiniões e experiências em um ambiente democrático e ético, a Rede criou parâmetros que deverão ser adotados por todos os
seus integrantes:
• Não são permitidas mensagens com conteúdo ou linguagem considerados ofensivos, ou desrespeitosos. A ética, profissional e pessoal, deve ser respeitada sempre;
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• Não podem ser postadas mensagens de
cunho comercial, como vendas de serviços, produtos, recursos ou propagandas
de empresas;
• Não são permitidas mensagens com conteúdo político-partidário;
• A divulgação de material na Rede não pode
ser realizada sem autorização expressa do
autor(es) ou daquele que detenha os direitos autorais;
• Os materiais produzidos no âmbito da Rede
terão autoria da RedeNutri e, quando aplicados, receberão os créditos das pessoas,
ou grupo, que participaram diretamente
da elaboração do material em questão.
Qualquer postagem desta natureza será
analisada pela Equipe de Moderação;
• As mensagens devem ser assinadas por
“pessoa física”, uma vez que a Rede não
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é composta por representações institucionais;
• A Equipe de Moderação poderá retirar do
ar, quando julgar pertinente, qualquer
material inadequado às finalidades da
comunidade ou que esteja em desacordo
com os termos de uso e/ou interesses dos
demais usuários;
• O usuário torna-se responsável por todas e
quaisquer opiniões e/ou depoimentos por
ele emanados, bem como pelo conteúdo
das informações, anexos, fotos, imagens
e/ou vídeos inseridos no ambiente virtual;
• Respeitados os direitos autorais e de veiculação, os materiais disponibilizados pelos usuários na RedeNutri poderão ser utilizados por ela em qualquer mídia ou meio
físico, virtual, digital, sonoro, eletrônico
e/ou televisivo, sem qualquer restrição
quanto às modalidades de utilização, às
quantidades de exemplares, números de
edições, emissões, transmissões, retrans-
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missões e/ou veiculações. Cumpre à Rede
sempre que utilizar tais materiais informar os créditos da obra e autor;
• Todos os conteúdos do ambiente virtual
da RedeNutri, bem como sua formatação
gráfica e editorial, são de propriedade exclusiva da Rede, de tal modo que o uso ou
acesso ao conteúdo, serviços e/ou produtos pelos usuários não deverão ser compreendidos como cessão ou atribuição de
direitos, mas apenas como licença de uso
desses conteúdos;
• O registro e a utilização eletrônica dos dados pessoais do usuário pela equipe do
site têm como finalidade o estabelecimento de vínculo, aprimoramento e criação de
novos serviços relacionados às preferências do usuário, assim como o envio de
informações operacionais relativas a serviços oferecidos no site ou através dele.
O registro eletrônico dos dados pessoais
inclui, também, o envio de formulários de

pesquisas, os quais o usuário não estará
obrigado a responder;
• Qualquer mensagem que não observar as
normas de funcionamento aqui expressas serão excluídas pelo Administrador da
Rede.

gem e o suporte técnico necessários para a
operação da ferramenta web e aplicação da
metodologia que garantem o funcionamento e crescimento da RedeNutri e o cumprimento de sua missão.

Espaços Colaborativos Online (ECO)
• O Espaço Colaborativo (ECO) da RedeNutri
promove e facilita a interação e o compartilhamento de conhecimento entre os mais
de 35 mil usuários da Rede. Por meio das
ferramentas disponíveis, é possível organizar, publicar e disseminar informação relevante sobre alimentação e nutrição, via notícias, documentos, imagens, vídeos, fóruns
de discussão e blogs. Este Espaço Colaborativo é resultado da cooperação técnica da
BIREME/OPAS/OMS, integrada à Biblioteca
Virtual em Saúde, que, juntamente com a
OPAS/OMS no Brasil, mantem a hospeda-
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O código de conduta da RedeNutri
completo pode ser acessado em:
(http://ecos-redenutri.bvs.br/
tiki-index.php?page=netqueta)
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Ferramentas
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Os integrantes da Rede podem acessar diretamente o espaço virtual para utilizarem as diferentes ferramentas tecnológicas. Estão disponíveis distintos recursos de interação que ampliam o processo de diálogo, a troca de informações e dinamizam as discussões do grupo.
Conheça o conjunto de possibilidades!

Biblioteca
A Biblioteca é um acervo virtual que contém materiais, publicações e artigos dos diversos
temas relacionados à Alimentação e Nutrição. Na biblioteca estão disponíveis mais de
1.000 arquivos com os mais variados temas, entre eles Formação do Nutricionista para o
SUS, Atuação do Nutricionista na Saúde Coletiva, Guia Alimentar para a População Brasileira entre outros. Todos esses documentos são de fácil acesso a todos os usuários da
RedeNutri e estão disponíveis para download.

Blog da CGAN
Esse é o espaço de comunicação direta da equipe da Coordenação-Geral de Alimentação
e Nutrição (CGAN/DAB/SAS/MS) do Ministério da Saúde com todos os usuários da RedeNutri.
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Casoteca
A Casoteca é um acervo virtual de casos didáticos sobre diferentes temas ligados à implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Sistema Único
de Saúde. Os casos abordam diferentes temas como: gestão local, intrasetorialidade e
intersetorialidade, organização da atenção nutricional, educação permanente, formação
profissional entre outros.
Os casos didáticos são narrativas que apresentam uma história baseada em experiências
reais. Os textos buscam conduzir o leitor por um conjunto de informações, questões, desafios, escolhas e decisões que o estimulam a refletir sobre seu próprio contexto a partir
da seguinte questão: o que você faria se tivesse que enfrentar as circunstâncias apresentadas?
As narrativas podem ser utilizadas para conhecer diferentes realidades e empregá-las
como recurso de aprendizagem. Assim, esse material pode ser aproveitado por gestores,
na formação de diferentes profissionais, em cursos de graduação e outras estratégias
de treinamento. Cada Caso Didático é acompanhado por uma Nota Pedagógica, na qual
aspectos conceituais e teóricos utilizados são melhor detalhados.
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Cursos Online
Com vistas a aprimorar a qualificação dos
usuários, a Rede possui cursos online totalmente desenvolvidos na modalidade de
autoaprendizado à distância que podem ser
acessados a qualquer momento na plataforma ECO-RedeNutri.
Para realizar os cursos, basta estar cadastrado na RedeNutri. O participante que completar todas as atividades e obtiver um aproveitamento de 70% no curso poderá imprimir
uma declaração de participação.
Todo curso é acompanhado por um conjunto
de materiais bibliográficos de apoio, disponíveis na Biblioteca. Os cursos também estão
disponíveis em formato pdf, a fim de facilitar
o acesso e uso em diferentes situações.
Os conteúdos dos cursos estão em constante
processo de atualização e renovação frente às necessidades de temas dos diferentes
contextos que envolvem a alimentação e
nutrição no SUS. Por isso, novas temáticas
podem estar disponíveis anualmente. Fique
atento às novidades!
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Os cursos disponíveis na RedeNutri são:
• Introdução à Política Nacional de Alimentação
e Nutrição;
• Guia Alimentar para a População Brasileira:
novos princípios e recomendações;
• Vigilância Alimentar e Nutricional: contribuições para organização do cuidado nos serviço
de Atenção Básica à Saúde;
• Estratégias para prevenção de carências de
micronutrientes no Brasil;
• Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó – NutriSUS;
• Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil
(ANDI);
• Matriz de Interfaces do Programa Bolsa Família na Saúde;
• Cantinas Escolares Saudáveis: promovendo a
alimentação saudável;
• Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB);
• Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único
de Saúde; e
• Dialogando sobre o Direito Humano à Alimentação Adequada, no contexto da Atenção Básica à Saúde.
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Entrevistas
As entrevistas disponibilizadas em texto ou gravação de vídeo são realizadas com profissionais especialistas da área de alimentação e nutrição. Nelas são abordados temas da
atualidade e da agenda de alimentação e nutrição.
Os vídeos podem ser acessados pelo canal da RedeNutri no Youtube (www.youtube.com/
redenutri)

Enquete
A enquete é uma ferramenta que gera movimentação e participação dos usuários na
Rede. Uma pergunta-chave é selecionada periodicamente e os usuários são convidados a
participar dando a sua opinião sobre o tema.
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Experiências
Por todo o Brasil, profissionais do Sistema Único de Saúde trabalham com vistas ao atendimento integral e à promoção da saúde da população. Na área de Nutrição, especificamente, a cada dia cresce o número de pessoas capacitadas e engajadas na promoção da
alimentação adequada e saudável.
Para dar maior visibilidade a estas experiências, a RedeNutri possui a ferramenta Experiências de Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde. Nesse espaço é possível
encontrar relatos que podem inspirar novas ações. Conhecendo e refletindo sobre o que
está sendo feito, podemos ampliar e qualificar novas ações!
As experiências estão organizadas em dois grandes temas:

a) Experiências de Alimentação e Nutrição: Comunidade de Práticas.
Contém experiências apresentadas na IV Mostra Nacional de Experiências em Atenção
Básica/Saúde (realizada em 2014) e que também estão disponíveis no site da Comunidade de Práticas (https://novo.atencaobasica.org.br/).

b) Experiências de aplicação do Guia Alimentar para a População Brasileira.
Contém experiências realizadas e/ou planejadas a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira. Essas experiências, enviadas por usuários da rede, compõem a 1ª
Coleção de Experiências da RedeNutri, que teve como objetivo promover e dar visibilidade às iniciativas planejadas e implementadas a partir da nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira.
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Fóruns
Os fóruns são espaços abertos onde os usuários da RedeNutri podem expressar a sua
opinião e trocar conhecimentos com os demais usuários. Pretende-se, então, que esse
espaço seja propício para o debate a fim de favorecer a construção do conhecimento e a
troca de experiências entre os participantes.

Notícias
Diariamente são postadas notícias nas redes sociais da RedeNutri, elaboradas pela equipe ou originárias de fontes confiáveis e sem conflito de interesses. Assim, você pode usar
as notícias como uma fonte de informação qualificada sobre os temas e acontecimentos
mais recentes da alimentação e nutrição.
E fique atento! A RedeNutri é uma ótima fonte de informação sobre os principais eventos
da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Ministério da Saúde e da
Organização Pan-Americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).
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Textos de opinião
São textos acerca de temas importantes para a área de alimentação e nutrição escritos
por profissionais e especialistas da área que possuem como objetivo provocar reflexão
dos usuários sobre o tema. Aproveite essa ferramenta para conhecer melhor a opinião
daquele profissional que admira. Caso você tenha interesse também recebemos textos de
opinião dos usuários da Rede, desde que estejam de acordo com os objetivos e o código
de ética da RedeNutri eles podem ser publicados!

Vídeos
São filmes, documentários ou animações interessantes relacionados com a agenda da
rede. Os vídeos são um recurso dinâmico para transmitir informações e provocar reflexão
sobre diferentes temas. A Rede já disponibilizou 56 vídeos, tais como O veneno está na
mesa, Muito além do peso e Food inc, dentre outros.
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Considerações finais
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A utilização de redes virtuais na perspectiva
da educação permanente tem contribuído de
forma muito positiva para o desenvolvimento
dos recursos humanos em saúde, permitindo
que, mesmo que os indivíduos não estejam
em espaço ou tempo compartilhados, haja
troca de informações e experiências que colaborem para a construção do conhecimento.

E lembre-se, a RedeNutri está em constante processo de movimentação e atualização a
fim de atingir seus objetivos.

Nesse contexto, as atividades desenvolvidas
pela Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de Saúde (SUS) têm proporcionado
uma ferramenta valiosa de comunicação com
profissionais, gestores, docentes, estudantes,
pesquisadores e outras pessoas envolvidas e
interessadas na expansão e qualificação das
ações de alimentação e nutrição no SUS. É
portanto, uma ferramenta rica para a educação permanente e a implementação das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN).

Acesse o nosso site, cadastre-se e participe:
ecos-redenutri.bvs.br.

Junte-se aos mais de 35.000 usuários envolvidos com a Alimentação e Nutrição no Sistema Único de Saúde da RedeNutri e faça parte
dessa rede também!

Siga a RedeNutri
nas Redes sociais:
redenutri@unb.br
/RedeNutri
@RedeNutri1
RedeNutri

A RedeNutri se concretiza pela troca de informações e experiências entre os usuários.
Sendo assim, a participação e contribuição
de cada usuário é essencial para o processo
de fortalecimento e aprimoramento da Rede.
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