
Projeto Aprimoramento da 
Atuação em Nutrição 

Clínica-ILPIs

Unidade de Fiscalização-CRN9

Belo Horizonte
09/03/2023



Finalidade do Conselho

Orientar

O exercício da profissão de nutricionistas e técnicos 
em nutrição e dietética, em defesa da sociedade.

LEI Nº 6.583, DE 20 DE OUTUBRO DE 1978 (DOU 24.10.1978)

Disciplinar Fiscalizar



Objetivo PNF:
Resolução CFN nº 527/2013

Assegurar que a atenção alimentar e 
nutricional seja prestada por profissionais 
habilitados e orientar para a melhoria 
contínua, buscando de forma 
permanente a qualidade dos serviços.
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Projeto Aprimoramento da 
Atuação em Nutrição 
Clínica-ILPIs
Objetivo geral:
Avaliar a atuação dos nutricionistas 
em ILPIs na jurisdição do CRN9



Objetivos específicos:
• Realizar o levantamento das ILPIs ativas no estado de Minas Gerais;

• Exigir que as instituições sem nutricionista vinculado apresentem 

profissional com carga horária semanal;

• Realizar reuniões com profissionais vinculados a ILPIs, conhecer o 

perfil de atendimento e estreitar a relação destes com a fiscalização 

do CRN9;

• Incentivar a melhoria na qualidade da assistência nutricional 

prestada e promover a atuação ética e responsável (elaboração de 

cartilha orientativa voltada para os nutricionistas);



Objetivos específicos:
• Propor parcerias com Vigilâncias Sanitárias, Conselhos de Idosos, 

Conselhos de Saúde e Ministério Público (Promotoria do Idoso) 

buscando apoio na garantia da presença do nutricionista nas 

ILPIs;

• Sensibilizar o Ministério Público e os gestores de instituições sobre a 

relevância da atuação do nutricionista em ILPI e buscar, além da 

presença do profissional, carga horária adequada à prestação de 

assistência nutricional de qualidade e consequente redução de 

riscos sanitários para a população atendida.



Lista de auxílio emergencial
+ banco de dados CRN9
+ busca ativa fiscais
= 721 ILPIs em MG
levantamento feito a partir de agosto de 2022



120 exigências 
de nutricionista 
feitas (TV, CF ou AI)
entre set/22 e fev/23
Projeto finaliza em julho de 2023



136 roteiros 
aplicados com 
nutricionistas
(VT ou videoconferência entre 
set/22 e fev/23)
Projeto finaliza em julho de 2023



Condições profissionais
• Vínculo de trabalho:

• Celetista: 47%
• Contratado: 47% (1 profissional atuando como PJ)

• Voluntário: 3%
• Cedido pela Prefeitura: 2%
• Sem vínculo formalizado: 1%

• Outros vínculos de trabalho:
• Sim: 62%
• Não: 38%

• Atribuição técnica:
• RT: 86%
• Sem assunção de RT: 14%

Experiência 
profissional:

49% ≥ 10 anos



Condições profissionais
• Carga horária média semanal 

(presencial)

• ≤ 4h: 23%
• ≥ 5h ≤ 10h: 20%
• ≥ 12h ≤ 20h: 39%
• ≥ 22h (sendo a carga horária máxima de 44h): 15%

Carga horária mensal: 3%

• Nº de idosos atendidos:
• Mínimo: 6
• Máximo: 132
• Média: 35

Observação: Na instituição onde o mesmo nutricionista assuma também as atribuições 
da produção de refeições, a carga horária técnica semanal será acrescida ao 
quantitativo da Tabela 2 da área de Nutrição em Alimentação Coletiva e Tabela 4 da área 
de Nutrição Clínica (ILPI).



Alerta!
Inadequação da carga horária do 
Nutricionista
mesmo que a maior parte dos entrevistados cumpra entre 12 e 20h semanais, a carga horária mínima recomendada 
pela Resolução CFN 600/2018, seria de 35h semanais (Nutrição Clínica+Alimentação Coletiva)



Características das 
ILPIs
• Natureza Jurídica

• Associação/filantrópica: 
61%

• Privada: 35%
• Municipal/pública: 4%

• Instituições com cadastro 
ativo no CRN9: 68%

• ILPIs com idosos em 
TNE: 56% 
(média de 3 idosos em TNE por ILPI)

• Tipo de gestão (UAN):
• 97% autogestão
• 3% concessão



Atividades obrigatórias-Clínica
Atividade Sim Não Observações

1. Estabelece e executa protocolos técnicos do serviço 
por níveis de assistência nutricional

29% 71% N/A

2. Realiza triagem de risco nutricional quando da 
admissão do idoso

61% 34% Prazo médio: 5 dias

3. Elabora diagnóstico de nutrição 82% 18% Frequência média em dias
primário: 60

secundário: 41
terciário: 33

4. Elabora prescrição dietética, com base nas diretrizes 
do diagnóstico de nutrição

59% 41% Frequência média em dias
primário: 63

secundário: 44
terciário: 30

5. Registra em prontuário do idoso a prescrição 
dietética e a evolução nutricional, de acordo com 
protocolos preestabelecidos pela UND e com a 
legislação vigente

47% 53% Frequência média em dias
primário: 51

secundário: 32
terciário: 25



Atividades obrigatórias-Clínica
Atividade Sim Não Às vezes

6. Orienta e supervisiona a distribuição e administração de 
dietas

90% 4% 6%

7. Promove, por meio da alimentação, os princípios da 
tecnologia assistiva para favorecer a autonomia e a 
independência do idoso

71% 21% 8%

8. Promove ações de educação alimentar e nutricional 
para os idosos

43% 41% 16%



Atividades complementares-Clínica
Atividade Sim Não Às vezes

1. Solicita exames laboratoriais necessários a avaliação 
nutricional, à prescrição dietética e à evolução nutricional 
dos idosos

55% 34% 11%

2. Prescreve, quando necessário:
Suplementos nutricionais

Alimentos para fins especiais
Fitoterápicos

95%
93%
3%

3%
3%

97%

2%
4%
0

3. Indica marcas e/ou estabelecimentos para aquisição de 
alimentos/suplementos pela instituição ou por familiares

85%
Opções: 3 
em média

15% 0



Atividades obrigatórias-UAN
Atividade Sim Não

1. Elabora os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais da 
clientela

82% 18%

2. Calcula o valor nutricional do cardápio:

Com valor calórico
Com macronutrientes
Com micronutrientes

59%
45%
21%

51%
55%
79%

3. Elabora e implanta fichas técnicas, contendo receituário, padrão de 
apresentação, componentes, valor nutritivo, quantidade per capita e 
custo:

Das preparações das grandes refeições do cardápio
Das preparações das pequenas refeições do cardápio

26%
18%

74%
82%

4. Promove periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de 
funcionários

81% 19%



Atividades obrigatórias-UAN
Atividade Sim Não Às vezes

5. Elabora cardápio específico aos clientes/usuários com 
doenças e deficiências associadas à nutrição, bem como aos 
portadores de necessidades especiais

72% 21% 7%

6. Elabora relatórios técnicos de não conformidades e 
respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática 
profissional e que coloquem em risco a saúde humana:

45% 45% 10%



Conforme RDC nº 216/04 - Anvisa: o responsável pelas atividades de 

manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário 

designado, devidamente capacitado, sem prejuízo dos casos onde há 

previsão legal para a responsabilidade técnica

Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991 – Atividades privativas do 

Nutricionista
II - planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de 
serviços de alimentação e nutrição;

VII - assistência e educação nutricional e coletividades ou indivíduos, 
sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório 
de nutrição e dietética;



Art. 16. A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve apresentar recursos 
humanos, com vínculo formal de trabalho, que garantam a realização das 
seguintes atividades:
V - para o serviço de alimentação: 1 (um) profissional para cada 20 (vinte) 
idosos, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 (oito) horas;
Resolução CFN 600/2018: referência carga horária e QT de nutricionistas

Art. 45. A manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e 
distribuição dos alimentos devem seguir o estabelecido na Resolução 
de Diretoria Colegiada - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que 
dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação.

RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº 502, DE 27 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o funcionamento de Instituição de Longa Permanência 

para Idosos, de caráter residencial. (em vigor desde 01/07/2021)



Art. 58. Compete às ILPI a realização continuada de avaliação do 
desempenho e padrão de funcionamento da instituição.
Art. 59. A avaliação referida no artigo anterior deve ser realizada levando 
em conta, no mínimo, os indicadores constantes do Anexo desta Resolução.

v

v



➔ Apresentação do projeto para a Vigilância Sanitária 
Estadual em reunião on-line realizada em setembro 
de 2022, além de envio de ofício;

➔ Envio de ofício à Vigilância Sanitária Estadual em fevereiro 
de 2023 propondo:
- colaboração em apresentar às unidades regionais de 
saúde bem como às vigilâncias sanitárias municipais as 
legislações que embasam a exigência de Nutricionistas nas 
ILPIs
- definição de fluxo de encaminhamento de demandas;

Ações realizadas até fev/2023:



Ações realizadas 
até fev/2023:

➔ Confecção de folder 
orientativo:

➔ Palestra 
on-line:



➔Realizar diligências nas Instituições sem nutricionista formalizado;
➔Dar continuidade às visitas/reuniões de orientação técnica;
➔Encaminhar ofícios e realizar reuniões de sensibilização  com os 

gestores das instituições;
➔ Realizar reuniões com órgãos de fiscalização;
➔Promover evento de aprimoramento com apresentação do 

diagnóstico da atuação dos nutricionistas.

Encaminhamentos propostos até julho/2023:



CRN-9 é ISO 9001 
Sistema de Gestão da Qualidade com  foco na satisfação 
do cliente

Indicadores da Unidade de Fiscalização:
1. resposta aos e-mails recebidos (prazo 2 dias úteis). 
Meta 90%
2. atendimento à solicitações de PF e PJ (<1 dia com 
solicitação de documentos e <2 dias sem solicitação de 
documentos)



DELEGACIA DE POUSO ALEGRE

Rua Coronel Otávio Meyer, 160 – sl. 225

Edifício Pouso Alegre Shopping Center

Bairro Centro, Pouso Alegre – MG 

• SEDE BELO HORIZONTE
• R. Maranhão, 310 - Santa Efigênia, Andares 3 e 4 

• CEP 30.150-330

DELEGACIA DE IPATINGA 

Rua Vinhático, 15 – Sl. 707 – Ed. Horto Office  

Bairro Horto – Ipatinga – MG

DELEGACIA DE JUIZ DE FORA

Rua Halfeld, 651 – Sl. 1406 – Ed. Bancantil

Bairro Centro – Juiz de Fora – MG

DELEGACIA DE  MONTES CLAROS

Rua Correira Machado, 1025  

Sls. 1305 e 1306 – Ed. Premier Center

Bairro Centro – Montes Claros – MG

DELEGACIA DE UBERLÂNDIA

Rua Cel. Antônio Alves Pereira, 400 – Sala 915

Bairro Centro- Uberlândia -MG 

• TELEFONE GERAL - (31) 3226.8403


