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CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - |  | ª REGIÃO                                                  UF |______| 

 

ROTEIRO DE VISITA TÉCNICA 
NUTRIÇÃO CLÍNICA                                                             

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI 
 

 

DATA DA VISITA  ____/____/_____  Nº DA VISITA  

VISITA AGENDADA Sim [   ]      Não [   ] 

 
ANEXO 1 

Solicitações das Atribuições Obrigatórias do Nutricionista 
 
Item - 5.1. “Elabora o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos.” 

 

 Padrão Mínimo: Residentes sem risco nutricional: na admissão e trimestral 

Residentes em risco nutricional: na admissão e quinzenal 
 

 Meta Padrão: Residentes sem risco nutricional: na admissão e mensal 

Residentes em risco nutricional: na admissão e semanal 
 

Observações: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Item - 5.2. “Prescreve dietas, com base no diagnóstico nutricional.” 
 

 Padrão Mínimo: Residentes sem risco nutricional: na admissão e trimestral 

Residentes em risco nutricional: na admissão e quinzenal 
 

 Meta Padrão:  Residentes sem risco nutricional: na admissão e mensal 

Residentes em risco nutricional: na admissão e semanal 

 

Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Item - 5.3. “Registra em prontuário a prescrição dietética e a evolução nutricional.” 

 

 Padrão Mínimo: Registra o diagnóstico e prescrição conforme cronologia estabelecida nos itens 

anteriores (segundo os critérios de legislação vigente). 

 

 Meta Padrão: Registra o diagnóstico, prescrição e evolução conforme cronologia estabelecida nos itens 

anteriores. (segundo os critérios de legislação vigente). 
Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Item - 7.1. “Planeja cardápios de acordo com as necessidades da clientela.” 
 

 Padrão Mínimo: Planejamento de cardápio adequado à clientela para uma semana. 

 

 Meta Padrão: Planejamento  de cardápio adequado à clientela  para um mês. 
 

Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Item - 7.2. “Calcula valor nutritivo das refeições.” 

 

 Padrão Mínimo: Cálculo do valor nutritivo (macronutrientes) do cardápio com apresentação de VET para 
uma semana. 

 

 Meta Padrão: Cálculo do valor nutritivo (macronutrientes e micronutrientes) do cardápio com 

apresentação de VET para um mês. 
 
Observações: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Item - 7.3. “Planeja /Executa periodicamente Programas de Treinamento dos colaboradores.” 

 

 Padrão Mínimo: Planeja e executa programa de capacitação semestral para colaboradores. 

 

 Meta Padrão: Planeja e executa programa de capacitação trimestral para colaboradores. 

 
Observações: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

PROFISSIONAL ENTREVISTADO (A)  NUTRICIONISTA FISCAL ORIENTADOR (A) 

 

Nome  

 
Carimbo e 
Assinatura 

 

 

Cargo  

 

Assinatura  

 


