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20 – DADOS PARA O ACERVO TÉCNICO DO NUTRICIONISTA 
 

I - IDENTIFICAÇÃO DA  NUTRICIONISTA: 
 

Nome:       CRN Nº:       
 

II- DADOS PARA COMPOSIÇÃO DO ACERVO TÉCNICO: 
 

Para composição do acervo técnico da requerido, solicito que sejam declaradas as informações a respeito 

de minha atuação das empresas especificadas a seguir: 
 

a.Razão Social:       C NPJ:       

 
 Na Unidade:       

 
Situada à:       Bairro:       

 
Município:       UF:    CEP:        Telefone:       
    

Tipo de Atividade  Realizada na Empresa/ Instituição (Consultar anexo):      

Área de 
Atuação: 

 Alimentação Coletiva 

 Indústria de Alimentos 

 Nutrição Clínica 

 Marketing em Nutrição 

 Saúde Coletiva 

 Nutrição Esportiva  

 Docência  

  PNAE 

Dimensionamento 

da Unidade: 

Nº Refeições/dia      ,  Nº Alunos..       , 

Nº  Leitos ..      , Outros        

Data de Admissão:   /  /     Data da Demissão:   /  /     
 

b.Razão Social:       C NPJ:       

 
 Na Unidade:       

 
Situada à:       Bairro:       

 
Município:       UF:    CEP:        Telefone:       
    

Tipo de Atividade  Realizada na Empresa/ Instituição (Consultar anexo):      

Área de 
Atuação: 

 Alimentação Coletiva 

 Indústria de Alimentos 

 Nutrição Clínica 

 Marketing em Nutrição 

 Saúde Coletiva 

 Nutrição Esportiva  

 Docência  

  PNAE 

Dimensionamento 

da Unidade: 

Nº Refeições/dia      ,  Nº Alunos..       , 

Nº  Leitos ..      , Outros        

Data de Admissão:   /  /     Data da Demissão:   /  /     



 
 

c.Razão Social:       C NPJ:       

 
 Na Unidade:       

 
Situada à:       Bairro:       

 
Município:       UF:    CEP:        Telefone:       
    

Tipo de Atividade  Realizada na Empresa/ Instituição (Consultar anexo):      

Área de 
Atuação: 

 Alimentação Coletiva 

 Indústria de Alimentos 

 Nutrição Clínica 

 Marketing em Nutrição 

 Saúde Coletiva 

 Nutrição Esportiva  

 Docência  

  PNAE 

Dimensionamento 

da Unidade: 

Nº Refeições/dia      ,  Nº Alunos..       , 

Nº  Leitos ..      , Outros        

Data de Admissão:   /  /     Data da Demissão:   /  /     
 

d.Razão Social:       C NPJ:       

 
 Na Unidade:       

 
Situada à:       Bairro:       

 
Município:       UF:    CEP:        Telefone:       
    

Tipo de Atividade  Realizada na Empresa/ Instituição (Consultar anexo):      

Área de 
Atuação: 

 Alimentação Coletiva 

 Indústria de Alimentos 

 Nutrição Clínica 

 Marketing em Nutrição 

 Saúde Coletiva 

 Nutrição Esportiva  

 Docência  

  PNAE 

Dimensionamento 

da Unidade: 

Nº Refeições/dia      ,  Nº Alunos..       , 

Nº  Leitos ..      , Outros        

Data de Admissão:   /  /     Data da Demissão:   /  /     

 
 
 
 
 

Data: _______/__________________/________ 

 
 

 

 

 

 

Assinatura do(a) Profissional. 

 
 
 
 



 
 

 

Sem necessidade de impressão 
 

ANEXO 
 
 
 

ROL DE ATIVIDADES DO NUTRICIONISTA POR ÁREA DE ATUAÇÃO (CFN380/2005) 
 
ALIMEMENTAÇÃO COLETIVA - UAN: 
Geral: 
 - Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação do serviço de alimentação e nutrição. 

Específicas:  
- Planejamento de cardápios 

- Elaboração de Receituário Padrão e Fichas Técnicas; 

- Treinamento de treinamento aos colaboradores. 

- Supervisão das atividades de seleção, compra e armazenamento de alimentos; 

- Supervisão as atividades de pré-preparo, preparo e distribuição de refeições;    

- Promoção programas de educação alimentar junto à clientela; 

- Participação no planejamento / implantação e execução de estruturas físicas da UAN; 

- Acompanhamento e orienta estagiários de nutrição. 

 

*ALIMENTAÇÃO COLETIVA - REFEIÇÃO CONVÊNIO: 
- Desenvolvimento de ações relacionadas ao cumprimento da legislação do Programa de Alimentação do 

Trabalhador- PAT em especial os itens relativos à educação nutricional e aos referenciais de valores nutricionais 
- Avaliação das em condições higiênico- sanitárias dos estabelecimentos credenciados  inadequadas 

- Avaliação do cumprimento das recomendações nutricionais do PAT,  
- Integração em equipes de controle de qualidade aos estabelecimentos comerciais credenciados. 

- Promoção de programas de educação alimentar para clientes;  
 

*ALIMENTAÇÃO COLETIVA - CESTAS DE ALIMENTOS: 
- Desenvolvimento de ações relacionadas ao cumprimento da legislação do Programa de Alimentação do 

Trabalhador- PAT em especial os itens relativos à educação nutricional e aos referenciais de valores nutricionais 

- Seleção e do credenciamento de fornecedores de alimentos; 

- Controle de qualidade dos alimentos que compõem a cesta de alimentos 

- Realização de testes de analise sensorial dos produtos alimentícios que compõem a cesta; 

- Promoção de Educação Nutricional para a clientela quanto ao valor nutritivo, manipulação e preparo dos 

alimentos 

 

*ALIMENTAÇÃO COLETIVA – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (REDE PRIVADA DE ENSINO): 

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Programa, elabora e avalia cardápios; 

- Realiza avaliação e diagnóstico nutricional dos alunos; 

- Desenvolve projetos de educação alimentar e 

nutricional; 

- Coordena o desenvolvimento de receituários e fichas 

técnicas das preparações culinárias. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Planeja as atividades de compra e armazenamento dos 

alimentos; 

- Elabora o plano de trabalho anual; 

- Supervisiona as atividades de produção de refeições. 



 
 

Atividades complementares: - Desenvolve programas de educação permanente em 

alimentação e nutrição para a comunidade escolar; 

- Planeja atividades lúdicas com conteúdo de 

alimentação e nutrição; 

- Participa das atividades de recrutamento, 

dimensionamento, seleção e capacitação do pessoal da UAN; 

- Participa de equipes multidisciplinares para execução 

de cursos, pesquisas e eventos para a promoção da saúde; 

- Realiza pesquisas científicas na área de nutrição; 

- Acompanha e orienta estagiários de nutrição. 

 

 

*ALIMENTAÇÃO COLETIVA – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (GESTOR PÚBLICO): 

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Programa, elabora e avalia cardápios; 

- Realiza avaliação e diagnóstico nutricional crianças; 

- Coordena e aplica testes de aceitabilidade de 

alimentos; 

- Desenvolve projetos de educação alimentar e 

nutricional. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Planeja as atividades de compra e armazenamento dos 

alimentos; 

- Elabora plano de trabalho anual específico das 

atividades; 

- Supervisiona as atividades de produção de refeições; 

- Interage com o CAE. 

Atividades complementares: - Participa do processo de avaliação técnica dos 

fornecedores de gêneros e utensílios; 

- Elabora Fichas Técnicas de produtos e preparações; 

- Coordena ações das equipes supervisoras das 

unidades; 

- Identifica crianças portadoras de patologias associadas 

à nutrição; 

- Acompanha e orienta estagiários de nutrição; 

- Realiza pesquisas científicas na área de nutrição; 

- Executa plano anual no âmbito do PNAE. 

 

 

*INDÚSTRIA DE ALIMENTOS/ DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: 

*ALIMENTAÇÃO COLETIVA – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (GESTOR PÚBLICO): 

Tipo de atividade Atividades 



 
 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Elabora informações nutricionais para rotulagem; 

- Elabora e testa receituário para avaliação de produtos. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Participa da equipe multiprofissional responsável pelo 

desenvolvimento de produtos; 

- Participa da elaboração do Manual de Boas Praticas de 

Fabricação; 

- Participa da implantação do Laboratório de Nutrição 

Experimental; 

- Atua em marketing de produtos desenvolvidos. 

Atividades complementares: - Participa do processo de controle de qualidade do 

produto; 

- Participa da elaboração de planilha de custos e 

estudos comparativos dos produtos; 

- Participa de curso de treinamento educação 

continuada dos colaboradores. 

 

 

*NUTRIÇÃO CLÍNICA- AMBULATÓRIO/ CONSULTÓRIO:  

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Elabora o diagnóstico nutricional com base nos dados 

clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 

- Elabora a prescrição dietética, com base nas diretrizes 

do diagnóstico nutricional; 

- Registra em prontuário a prescrição dietética e a 

evolução nutricional; 

- Estabelece receituário individualizado de prescrição 

dietética, para distribuição ao cliente/paciente. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Promove educação alimentar e nutricional; 

- Encaminha aos profissionais habilitados os 

clientes/pacientes quando identificar que as atividades 

demandadas fogem às suas atribuições técnicas. 

Atividades complementares: - Solicita exames laboratoriais necessários a avaliação 

nutricional; 

- Prescreve suplementos nutricionais e alimentos para 

fins especiais; 

- Realiza estudos e pesquisas em sua área de atuação; 

- Acompanha e orienta estagiários de nutrição. 

 

 

*NUTRIÇÃO CLÍNICA – HOSPITAL E INSTITUIÇÕES SIMILARES: 

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Elabora o diagnóstico nutricional com base nos dados 

clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 



 
 

- Prescreve dietas, com base no diagnóstico nutricional; 

- Registra em prontuário a prescrição dietética e a 

evolução nutricional; 

- Planeja, elabora e executa protocolos técnicos do 

serviço. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Planeja as atividades de assistência nutricional aos 

clientes / pacientes, segundo níveis de atendimento em 

nutrição; 

- Determina a alta nutricional; 

- Supervisiona a distribuição e administração de dietas; 

- Interage com equipe, multidisciplinar definindo com 

esta, sempre que pertinente, os procedimentos 

complementares a prescrição dietética; 

- Integra a EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia 

Nutricional). 

Atividades complementares: - Solicita exames laboratoriais necessários a avaliação 

nutricional; 

- Prescreve alimentos para fins especiais; 

- Realiza estudos e pesquisas em sua área de atuação; 

- Acompanha e orienta estagiários de nutrição. 

 

 

*NUTRIÇÃO CLÍNICA –INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: 

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Elabora o diagnóstico nutricional com base nos dados 

clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 

- Prescreve dietas, com base no diagnóstico nutricional; 

- Registra em prontuário a prescrição dietética e a 

evolução nutricional. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos:  

 

- Planeja, elabora e executa protocolos técnicos do 

serviço; 

- Planeja as atividades de assistência nutricional aos 

clientes / pacientes, segundo níveis de atendimento em 

nutrição; 

- Supervisiona a distribuição e administração de dietas; 

- Interage com equipe, multidisciplinar definindo com 

esta, sempre que pertinente, os procedimentos 

complementares a prescrição dietética. 

Atividades complementares: - Solicita exames laboratoriais necessários a avaliação 

nutricional; 

- Prescreve alimentos para fins especiais; 



 
 

- Realiza estudos e pesquisas em sua área de atuação; 

- Acompanha e orienta estagiários de nutrição. 

 

*ALIMENTAÇÃO CLÍNICA – BANCO DE LEITE HUMANO: 

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Elabora o Manual de Boas Práticas do Serviço, 

supervisionando sua execução; 

- Presta atendimento nutricional às mães de recém-

nascidos internados e que estejam necessitando de leite 

humano; 

- Orienta as doadoras do Banco de Leite Humano, 

quanto a ordenha, manipulação, armazenamento e 

conservação do leite humano; 

- Supervisiona as etapas do processamento, 

pasteurização, controle microbiológico e outras que envolvam 

a manipulação, garantindo a qualidade higiênico-sanitária do 

leite humano, desde a coleta até a distribuição. 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Orienta as usuárias do Banco de Leite Humano, quanto 

à ordenha, manipulação, armazenamento e conservação do 

leite humano; 

- Orienta quanto à manutenção e estímulo da lactação, 

as mães afastadas dos filhos por internação destes ou àquela 

que apresentem dificuldade na amamentação; 

- Planeja e/ou executa programas de treinamento e 

educação continuada para colaboradores; 

- Participa da promoção de campanhas de incentivo à 

doação de leite humano, destacando a importância da 

amamentação e divulgando as atividades do Banco de Leite 

Humano. 

Atividades complementares: - Interage com as equipes multiprofissionais 

responsável pela atenção prestada ao binômio mãe/lactente; 

- Realiza estudos e pesquisas relacionados à sua área de 

atuação; 

- Acompanha e orienta estagiários de nutrição. 

 

 

*SAÚDE COLETIVA – ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: 

Tipo de atividade Atividades 

Atividades obrigatórias – indicadores 

qualitativos: 

- Planeja e executa ações de educação alimentar e 

nutricional; 

- Identifica grupos populacionais de risco nutricional 

para doenças e agravos não transmissíveis (DANT); 

- Desenvolve e implanta procedimentos e protocolos de 

atendimento nutricional adequado às características da 

população atendida. 



 
 

Atividades obrigatórias – indicadores 

quantitativos: 

- Promove junto com a equipe de planejamento, a 

implantação, implementação e o acompanhamento das ações 

de segurança alimentar e nutricional; 

- Participar da elaboração, revisão e padronização de 

procedimentos relativos à área de alimentação e nutrição 

Atividades complementares: - Participa da execução e análise de inquéritos e 

estudos epidemiológicos, em nível local ou regional, visando o 

planejamento de ações específicas; 

- Participa de equipes multidisciplinares destinadas à 

promoção e implementação de eventos direcionados a 

clientela assistida; 

- Realiza visitas domiciliares identificando portadores de 

patologias e deficiências associadas a nutrição, promovendo o 

atendimento nutricional adequado, com busca aos  faltosos; 

- Integra fóruns de controle social, promovendo 

articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais; 

- Promove, participa e divulga estudos e pesquisas na 

sua área de atuação, promovendo o intercâmbio técnico-

científico. 

 

 

 


