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

 

ROTEIRO DE VISITA TÉCNICA SAÚDE COLETIVA – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
              [  ] PROMOÇÃO A SAÚDE           [  ] ASSISTÊNCIA A SAÚDE                           

 

DATA DA VISITA  ____/____/_____  Nº DA VISITA  

VISITA AGENDADA Sim [   ]      Não [   ] 

 
ANEXO 1 

Solicitações das Atribuições Obrigatórias do Nutricionista 

 
4.1- EM PROMOÇÃO À SAÚDE: 

Item - 4.1.1. “Planeja e executa ações de educação alimentar e nutricional.” 
 

 Padrão Mínimo: Conhece a base populacional da área de abrangência do serviço de saúde. 
Realizar palestras e ações orientadoras em educação alimentar e nutricional para prevenção de    doenças e 

agravos não transmissíveis (DANT). 
 

 Meta Padrão: Executa os protocolos de atendimentos nutricionais específicos da população atendida. 

Articular-se com recursos institucionais existentes na área, comprovados por impresso próprio. 
Conhecer o perfil epidemiológico da área de abrangência do serviço de saúde, descrito em documentos 

comprobatórios. 
Observações: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Item - 4.1.2. “Identifica grupos populacionais de risco nutricional para doenças e agravos não transmissíveis (DANT).” 
 

 Padrão Mínimo: Conhece a base populacional da área de abrangência do serviço de saúde. 

Realiza palestras e ações orientadoras em educação alimentar e nutricional para prevenção de doenças e 
agravos não transmissíveis (DANT). 

 

 Meta Padrão: Executa os protocolos de atendimentos nutricionais específicos da população atendida. 

              Articular-se com recursos institucionais existentes na área, comprovados por impresso próprio. 
Conhece o perfil epidemiológico da área de abrangência do serviço de saúde, descrito em documentos 

comprobatórios. 
Observações: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Item - 4.1.3. “Desenvolve e implanta procedimentos e protocolos de atendimento nutricional adequados ás características da 
população atendida.” 

 

 Padrão Mínimo: Realiza procedimentos correspondentes ao atendimento nutricional da população atendida por  

meio de práticas educativas. 
      Atender diversos grupos de população. 

 

 Meta Padrão: Implanta e executar protocolos de atendimentos nutricionais específicos da população atendida, por 

meio de oficinas culinárias, grupos de trabalho. 

              Integra equipes multidisciplinares, participando de práticas educativas. 
              Capta faltosos comprovados por intermédio de levantamento de agendas. 

Observações: 
________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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6.1- EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 
 

Item- 6.1.1. “Presta atendimento nutricional individual, em ambulatório ou em domicílio elaborando diagnóstico nutricional.” 
 

 Padrão Mínimo: Realiza atendimento por meio da avaliação nutricional e prescrição dietética aos indivíduos de 

grupos de risco nutricional. 
 

 Meta Padrão: Estabelece roteiro de atendimento nutricional na unidade de saúde e domicílios. 
                         Atende a Resolução CFN nº 304/03 quanto aos protocolos de atendimento nutricional. 

Observações: 
________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Item- 6.1.2. “Elabora a Prescrição Dietética com base no diagnóstico nutricional.” 

 

 Padrão Mínimo: Realiza atendimento por meio da avaliação nutricional e prescrição dietética aos indivíduos de 

        grupos de risco nutricional. 
 

 Meta Padrão: Estabelece roteiro de atendimento nutricional na unidade de saúde e domicílios. 

        Atende a Resolução CFN nº 304/03 quanto aos protocolos de atendimento nutricional. 
Observações: 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Item- 6.1.3. “Registra em Prontuário do usuário, a prescrição dietética e a evolução nutricional.” 
 

 Padrão Mínimo: Realiza atendimento por meio da avaliação nutricional e prescrição dietética aos indivíduos de 

grupos de risco nutricional. 

 

 Meta Padrão: Estabelece roteiro de atendimento nutricional na unidade de saúde e domicílios. 

       Atende a Resolução CFN nº 304/03 quanto aos protocolos de atendimento nutricional. 
Observações: 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

PROFISSIONAL ENTREVISTADO (A)  NUTRICIONISTA FISCAL ORIENTADOR (A) 

 

Nome  

 
Carimbo e 
Assinatura 

 
 

Cargo  

 

Assinatura  

 


