
Como o nutricionista pode 
desenvolver um trabalho de 
excelência em Instituições 
de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI)?



O mercado de trabalho e a 
Responsabilidade Técnica:

Em ILPI os nutricionistas estão habilitados para garantir o 
fornecimento de alimentos saudáveis, seguros e adequados ao perfil 
da população assistida, visando a manutenção ou recuperação da 
saúde dos idosos institucionalizados e consequente melhoria na 
qualidade de vida.

A Resolução RDC Nº 502/2021 da ANVISA dispõe sobre o funcionamento 
de ILPI e estabelece, nos artigos 58 e 59, que compete às ILPI a 
realização continuada de avaliação do desempenho e padrão 
de funcionamento da instituição levando em conta, no mínimo, 6 
indicadores referentes aos idosos residentes. O nutricionista pode 
atuar em 5 deles:

• Taxa de prevalência de desnutrição

• Taxa de prevalência de úlcera de decúbito

• Taxa de incidência de desidratação

• Taxa de incidência de doença diarréica aguda

• Taxa de mortalidade



Orientando os responsáveis pela instituição, os cuidadores e 
mesmo os residentes para as melhores escolhas alimentares, o 
nutricionista torna-se um diferencial nesses locais.

Além disso, essa é uma área de atuação bem promissora, devido ao 
aumento da expectativa de vida dos brasileiros e envelhecimento 
da população.

Já a Responsabilidade Técnica é a atribuição concedida pelo CRN 
ao nutricionista habilitado que assume o compromisso profissional 
e legal na execução de suas atividades, compatível com a 
formação e os princípios éticos da profissão, visando a qualidade 
dos serviços prestados à sociedade (Resolução CFN nº 576/2016).

Ser nutricionista de uma ILPI não se restringe apenas a elaborar 
cardápios e Manual de Boas Práticas. Se o profissional opta por 
assumir a responsabilidade pelo serviço de nutrição e dietética 
desse tipo de estabelecimento, existem atribuições obrigatórias 
que precisam ser desenvolvidas, tanto na área de alimentação 
coletiva, quanto na área clínica.

A Resolução CFN nº 600/2018 lista as atividades obrigatórias e 
complementares que cabe ao nutricionista desenvolver, nessa 
área de atuação, além de orientar a referência de carga horária 
semanal.



Já sabe quais 
as atribuições do 

nutricionista?

Atividades de um 
Nutricionista em ILPI:

• Prestar um atendimento humanizado, com empatia, 
proporcionando conforto e prazer na alimentação;

• Manter-se atualizado em relação às recomendações, diretrizes 
e legislações do Sistema CFN/CRN e da   Anvisa;

• Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar;
• Saber ouvir, argumentar e se posicionar em benefício do idoso;
• Realizar prescrições dietéticas individualizadas, compatíveis 



com as necessidades nutricionais e cultura alimentar dos 
residentes;

• Ter criatividade na elaboração de cardápios e domínio da 
técnica dietética para desenvolvimento de preparações;

• Fazer boa gestão controlando os custos e o desperdício de 
alimentos;

• A qualidade do trabalho do Nutricionista refl ete diretamente na 
saúde dos residentes. Idosos bem nutridos têm menor risco de 
quedas, são mais independentes, possuem mais disposição e 
melhor qualidade de vida;

• Faça a diferença! Promova saúde através da alimentação 
saudável;

• Tenha por objetivo, em sua atuação, a garantia da Segurança 
Alimentar e Nutricional;

• Promova, por meio da alimentação, os princípios da tecnologia 
assistiva para favorecer a autonomia e a independência do 
idoso;

• Promova atividades de educação alimentar e nutricional.



Lembrete: A descrição de “Especialista em alguma área 
de atuação” é permitida apenas para profissionais com título 
de especialista reconhecido pela ASBRAN ou por outras enti-
dades mediante prévia validação e chancela do edital/título 
pelo CFN e pela Asbran.

Principais legislações do Sistema CFN/CRN para 
atuação em ILPI.

Lei Federal nº 8.234/1991 – Regulamenta a profissão de 
nutricionista.

Resolução CFN nº 306/2003 – Dispõe sobre solicitação de 
exames laboratoriais na área de nutrição clínica, e dá outras 
providências.

IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

Nome do Profissional
Nutricionista          CRN-9 xxxxx

(Regional e Número de inscrição no CRN)
Seguido da letra P para inscrição provisória ou pela 

letra S para inscrição secundária.

*Em todos os trabalhos profissionais desenvolvidos, é importante 
ter a identificação correta conforme Resolução CFN nº 466/2010.



Resolução CFN nº 576/2016 – Dispõe sobre critérios para 
assunção de responsabilidade técnica.

Resolução CFN nº 594/2017 - Dispõe sobre o registro das 
informações clínicas e administrativas do paciente, a cargo do 
nutricionista, relativas à assistência nutricional, em- prontuário 
físico (papel) ou eletrônico do paciente.

Resolução CFN nº 599/2018 – Aprova o Código de Ética e 
Conduta do Nutricionista e dá outras providências.

Resolução CFN n° 600/2018 – Dispõe sobre a definição das 
áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, indica 
parâmetros numéricos mínimos de referência, por área de 
atuação, para efetividade dos serviços prestados à sociedade 
e dá outras providências.

Resolução CFN nº 656/2020 – Dispõe sobre a prescrição 
dietética, pelo nutricionista, de suplementos alimentares e dá 
outras providências.

Resolução CFN nº 698/2021 – Dispõe sobre as atribuições do 
nutricionista quanto à orientação e à supervisão dos estágios 
de Nutrição.



Biblioteca Virtual do CRN-9

A Biblioteca virtual do CRN-9 apresenta diversos 
materiais informativos. Para acessar, aponte a 
câmera do seu celular para o QRCODE.



Evite transtornos!

Mantenha seus dados atualizados junto ao CRN9. 
Acesse o link “Atendimento On-line”, disponível em 
nosso site, e faça você mesmo as alterações, caso 
necessário (telefone, e-mail, endereço).



@crn9online @crn9online crn9.org.br

fi scalizacao@crn9.org.br crn9@crn9.org.br (31) 3226-8403

Sede CRN-9 – Belo Horizonte
Edifício Celta

R. Maranhão, 310, 4° Andar,  
Santa Efi gênia, Belo Horizonte / MG

CEP: 30150-330

Delegacia de Ipatinga
Edifício Horto Offi ce

R. Vinhático, 15, Sala 707, 
Horto, Ipatinga / MG

CEP: 35160-317

Delegacia de Juiz de Fora
Edifício Bancantil

R. Halfed, 651, Sala 1406, 
Centro, Juiz de Fora / MG

CEP: 36010-902

Delegacia de Montes Claros
Edifício Premier Center 

R. Correia Machado, 1025, Salas 1305 e 1306, 
Centro, Montes Claros / MG

CEP: 39400-090

Delegacia de Pouso Alegre
Edifício Pouso Alegre Shopping Center

R. Coronel Otávio Meyer, 160, Salas 224 e 225, 
Centro, Pouso Alegre / MG

CEP: 37550-068

Delegacia de Uberlândia
Edifício Executivo 

R. Coronel Antônio Alves Pereira, 400, Sala 915, 
Centro, Uberlândia / MG

CEP: 38400-104


