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NUTRIÇÃO
UBS PARAISÓPOLIS I, II E III

Caroline Gutierrez Pires viana
Nutricionista PIII
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NUTRIÇÃO

• As três UBS’s tem um profissional nutricionista com carga horária de 

40h/semanais, integrante da Equipe Multiprofissional.

P1: Camila Carvalho Brito

P2: Thais Cozza Alonso

P3: Caroline Gutierrez Pires Viana

• Carga horária dividida entre: Grupos, atendimentos individuais e 

compartilhados, reuniões e matriciamentos, participação em 

comissões/comitês
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ACESSO

• A porta de entrada é a equipe de referência do usuário que avalia a 

necessidade do profissional.

• Caso seja identificado uma demanda específica, o profissional pode agendar 

diretamente na agenda do profissional Ex: Gestantes com diabetes 

gestacional; Diabético descompensado; Criança com alergia alimentar, 

etc.

• O profissional pode levar também o caso para discussão na reunião de 

matriciamento com a equipe multi, onde será decidida a conduta (Visitas 

domiciliares, atendimentos compartilhados, grupos). Ex: paciente que 

necessita de dieta enteral, obesidade, idoso com baixo peso, etc.

• Casos mais complexos também podem ser matriciados com outros pontos da 

rede e, se necessário, encaminhados para rede especializada.
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Perfil da população atendida

• Pacientes de todas as faixas etárias

• Casos mais comuns: Obesidade, Diabetes, Hipertensão, 
Colesterol alto, Gestantes de alto risco, crianças com 
dificuldade alimentar (alergias, seletividade)
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Dados de atendimento

88

8

7

12

Janeiro/2023

Atendimento presencial

Grupos específicos

Visitas domiciliares

Teleconsulta

Absenteísmo: 40-50% !!!
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Faixa etária

21%

63%

16%

Janeiro/2023

0 a 19 anos 20 a 59 anos

>60 anos

Homens: 19%
Mulheres: 81 % 
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Patologias mais prevalentes
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Atividades coletivas
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OBRIGADA !

Caroline Gutierrez Pires Viana

caroline.viana@einstein.br
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