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

 

ROTEIRO DE VISITA TÉCNICA 
NUTRIÇÃO CLÍNICA       

 ASSISTENCIA NUTRICIONAL E DIETOTERÁPICA  
EM AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS 

 

 
DATA DA VISITA  ____/____/_____  Nº DA VISITA  

VISITA AGENDADA Sim [   ]     Não [   ] 

 
ANEXO 1 

Solicitações das Atribuições Obrigatórias do Nutricionista 
Indicadores qualitativos 

 
 
Item -5.1. Elabora o diagnóstico de nutrição. 
 

 Padrão Mínimo: Elabora o diagnóstico de nutrição, utilizando métodos validados 
cientificamente, e conforme protocolos técnicos do serviço. 
 

 Meta Padrão: Elabora o diagnóstico de nutrição com base na avaliação do estado 
nutricional, analisando dados diretos (fisiológicos, clínicos, bioquímicos, 
antropométricos, outros métodos e doenças preexistentes) e indiretos (consumo 
alimentar, condições socioeconômicas e disponibilidade de alimentos, entre outros), 
utilizando métodos validados cientificamente, conforme protocolos técnicos do 
serviço.  
 

Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Item -5.2. Elabora a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição. 

 
Padrão Mínimo: Elabora a prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas 

no diagnóstico de nutrição, contendo as características da dieta: Valor Energético Total 

(VET), consistência e fracionamento. 

 

Meta Padrão: Elabora a prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas no 

diagnóstico de nutrição, contendo as características da dieta: Valor Energético Total 

(VET), composição de macro e micronutrientes mais importantes para o paciente, 

consistência e fracionamento. 

 

Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Item -5.3. Registra, em prontuário dos clientes/pacientes/usuários, a prescrição dietética e a 
evolução nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos. 
 

 Padrão Mínimo: Registra no prontuário do cliente/paciente, de acordo com os 
protocolos pré-estabelecidos: prescrição dietética contendo as características da dieta 
(VET, consistência e fracionamento); e evolução nutricional contendo alteração da 
ingestão alimentar, avaliação da tolerância digestiva, antropometria e, quando 
disponível, avaliação bioquímica. 
 

 Meta Padrão: Registra no prontuário do cliente/paciente, de acordo com os 
protocolos pré-estabelecidos: prescrição dietética contendo as características da dieta 
(VET, macro e micronutrientes mais importantes para o caso clínico, consistência e 
fracionamento); e evolução nutricional contendo alteração da ingestão alimentar, 
avaliação da tolerância digestiva, exame físico, antropometria, capacidade funcional e, 
quando disponível, avaliação bioquímica.  

 
Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Item -5.4. Promove educação alimentar e nutricional para clientes/pacientes/usuários, 
familiares ou responsáveis. 
 

 Padrão Mínimo: Realiza ações de educação alimentar e nutricional, utilizando 
material básico para promoção de alimentação adequada e saudável.  

 
 Meta Padrão:  Realiza ações de educação alimentar e nutricional, como prática 

contínua e permanente, promovendo a prática autônoma e voluntária de hábitos 
alimentares saudáveis. 

 
Observações: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

PROFISSIONAL ENTREVISTADO(A)  NUTRICIONISTA FISCAL ORIENTADOR(A) 
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