
ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DAS DIETAS 

 

Com a finalidade de evitar possíveis dúvidas na interpretação de termos técnicos 

utilizados, ficam assentadas as seguintes definições e conceituações: 

- DIETA HIPERCALÓRICA: utilizada para produzir balanço energético positivo e 

ganho de peso baseada na dieta livre. Há aumento no porcionamento do arroz e do pão, 

permitido uso de doces como sobremesas nas grandes refeições, respeitando as 

características das dietas para diabetes. 

- DIETA HIPERPROTEICA: utilizada para produzir um balanço positivo de 

nitrogênio em pacientes com necessidade proteica aumentada. Baseada na dieta livre 

com aumento no porcionamento dos alimentos ricos em proteína como carnes, leites e 

derivados. 

- DIETA HIPOSSÓDICA DM: segue porcionamento da dieta para diabetes aliada ao 

controle da oferta de sódio, atendendo aos mesmos princípios do padrão de dieta 

hipossódica. 

- DIETA HIPOSSÓDICA: prescrita primariamente para a prevenção ou controle de 

edemas, hipertensão ou hipernatremia. Indicada para pacientes renais, cardíacos, que 

apresentam hipertensão, com ou sem edema. As refeições são preparadas com 

temperos naturais (alho, cebola) sendo adicionado o sal em menor quantidade (3 

gramas/dia) no preparo da sopa, carne, feijão e guarnição do almoço e jantar. Não há 

uso de alimentos industrializados no preparo destas refeições. 

- DIETA LIVRE, NORMAL OU GERAL: destinada a pacientes cuja condição clínica 

não exige modificação e/ou restrição de nutrientes e consistência ou volume da dieta. 

Deve preencher todos os requisitos de uma dieta equilibrada segundo as Leis da 

Alimentação: qualidade (nutrientes necessários ao organismo), quantidade (total 

calórico e de nutrientes), adequação (peso, altura, clima, sexo, estado fisiológico, 

coletividade, etc.) e harmonia (distribuição de macro e micronutrientes). Não apresenta 

qualquer restrição quanto à forma de preparo dos alimentos. Segue o cardápio normal. 

- DIETA PARA GLICOGENOSE: utilizada para crianças com glicogenose, restrita em 

lactose, frutose e sacarose. Retira-se o açúcar e alimentos que o contenham, frutas e 

substitui-se o leite comum por leite zero lactose ou de soja sem açúcar além de restringir 

o uso de vegetais com maior teor de frutose. 

- DIETA PASTOSA: tem sua consistência abrandada pela cocção e utiliza alimentos 

moídos e desfiados, liquidificados, em forma de purês, mingaus e papas, exigindo pouca 

mastigação e facilitando a deglutição. Apresenta consistência menos sólida e mais 

macia que a dieta branda. 



- DIETA SEM GLÚTEN: utilizada na intolerância ao glúten. Restrita em alimentos 

com trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Permitido uso de alimentos preparados com 

farinha de milho, fubá, fécula de batata, farinha de arroz, farinha de soja, farinha de 

mandioca, amido de milho, cereais de arroz. Exclui-se produtos com farinha de trigo 

(pães, macarrão, bolachas, bolo, roscas, etc), preparações com aveia ou trigo (mingau, 

pães, bolos, bolachas, etc), centeio e produtos preparados com este ingrediente, 

chocolate, malte, leite maltado, ovomaltine®, ou qualquer alimento industrializado que 

contenha glúten ou traço de glúten. 

- DIETA SEM LACTOSE: utilizada na intolerância à lactose, diarreia crônica, 

pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca (APLV) associada à diarreia. 

- DIETA: compreende os alimentos fornecidos ao indivíduo para satisfação de suas 

necessidades nutricionais diárias. 

- VEGETAL A: acelga, agrião, alface, almeirão, berinjela, brócolis, chicória, couve, 

couve-flor, espinafre, maxixe, mostarda, pepino, pimentão, rabanete, repolho, taioba, 

tomate, rúcula, jiló e salsa. 

Apresenta consistência normal, restrita em leite de vaca, derivados e alimentos 

preparados com leite tradicional. Permitido leite e derivados sem lactose, exceto para 

os casos de APLV. 

-DIETA BRANDA: evitam-se alimentos fibrosos. Os alimentos são bem cozidos e não são 

servidos vegetais crus ou preparados com casca. 

-DIETA HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA: utilizada para produzir balanço positivo de 

nitrogênio e energia, para aumento de peso. Indicada para pacientes que necessitam de 

reposição de proteínas e calorias, devido à perda de massa corpórea, hipercatabolismo, 

queimaduras ou para pacientes que estejam com o estado imunológico diminuído. 

Baseada na dieta normal oferecendo maior quantidade de alimentos ricos em proteína 

(carnes, leites e derivados), carboidratos e gorduras. Há aumento no porcionamento do 

arroz e carne, acréscimos de óleo vegetal e doces como sobremesas nas grandes 

refeições, além do aumento de leite oferecido ao longo do dia. 

-DIETA HIPOLIPÍDICA: a quantidade de óleo vegetal no preparo de alimentos é reduzida 

e são utilizadas carnes magras. Nas pequenas refeições são utilizados margarina light e 

leite desnatado. 

-DIETA LAXATIVA: utilizada para pacientes com obstipação intestinal, em casos de 

hiperglicemia, hiperlipidemia e hipercolesterolemia. Apresenta consistência normal, 

com maior quantidade de alimentos ricos em fibras (feijão, salada crua e frutas), 

absorvendo e fixando água, aumentando o volume fecal, bem como controlando o 

tempo de trânsito intestinal. 

-DIETA LIQUIDA COMPLETA: utilizam-se preparações liquidificadas e coadas e alimentos 

líquidos, que produzam poucos resíduos e de fácil digestão ou que possam ser 

transformados em líquidos no momento da ingestão. 



-DIETA LIQUIDA RESTRITA (ou líquida sem resíduo): dieta com quantidade mínima de 

resíduo, composta principalmente de caldo de vegetais B e cereais (arroz ou macarrão). 

Isenta de alimentos ácidos (frutas ou polpas ácidas, café). Utiliza leite sem lactose. Isenta 

de alimentos sulfurados. 

-DIETA OBSTIPANTE: é uma dieta isenta açúcar, com redução de gordura (óleo vegetal 

no preparo dos alimentos e margarina light) e de alimentos ricos em fibra (salada crua 

e frutas fibrosas e /ou laxativas). Há redução no porcionamento do feijão, sendo 

ofertado apenas o seu caldo (sem grãos). O leite a ser utilizado é o de soja sem açúcar. 

-DIETA PARA DIABETES (DM): objetiva manter os níveis de glicose sanguínea o mais 

próximo do normal e favorecer ingestão calórica apropriada. É isenta de açúcar livre 

(sacarose) ou de alimentos que possuam açúcar de adição. Apresenta redução em 

algumas porções de alimentos ricos em carboidratos e oferta de alimentos integrais. 

-VEGETAL B: abóbora madura, abobrinha verde, beterraba, cenoura, chuchu, ervilha 

verde, quiabo e vagem. 

-VEGETAL C: batata inglesa, batata salsa, batata doce, cará, inhame, mandioca e milho 

verde. 



ANEXO II 

DESJEJUM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES 
 
 
 

Nº ALIMENTO/ 

PREPARAÇAO 

UND Livre, branda, 

pastosa, 

laxativa, 

hipossódica 

hipercalórica, 

hiperproteica, 

hipercalórica e 

hiperproteica, 
s/lactose, 

Diabetes (DM), 

hipossódica 

Obstipante, s/ 

resíduo, 

S/ glúten 

I Pão     (francês, 

mandi, milho, 

batata, careca, 

forma, integral) 

G 
50 

Branda e Pastosa: 

não usar pão 

francês 

Hipercalórica e 

hipercalórica 

hiperproteica: 2 
porções 50g 

50 

pão francês, pão de 

forma 

(integrais) 

50 
50 

(pão e biscoito de 

queijo, peta, 

tapioca, cuscuz, 

quebrador, bolo 

s/ glúten) 

II Café c/ açúcar mL/g 100/10 ------ ------ 100/10 

Café s/ açúcar mL ------ 100 100 ------ 

III Leite puro mL 250 
(s/lactose: leite 

zero lactose) 

250 250 
(leite zero 
lactose) 

250 

ou leite c/ 
achocolatado 

mL/g 250/20 
(s/lactose: leite 

achocolatado 
zero lactose) 

------ ------ ------ 

ou leite 

caramelado 

mL/g 250/20 
(s/lactose: leite 

zero lactose) 

------ ------ 250/20 

ou leite desnatado mL ------ ------ ------ ------ 
ou chá c/ açúcar mL/g ------ ------ ------ ------ 
ou chá s/ açúcar mL ------ ------ ------ ------ 

IV Pão (francês, 
mandi, milho, 
batata, careca, 

forma, integral) 

G 50 
Branda e Pastosa: 

não usar pão 

francês 

Hipercalórica e 

hipercalórica 

hiperproteica: 2 
porções 50g 

50 
pão francês, pão de 

forma (integrais) 

50 50 
(pão e biscoito de 

queijo, peta, 

tapioca, cuscuz, 

quebrador, bolo 

s/ glúten) 

V Margarina (mínimo 
80% 

lipídio) 

G 1 sachet de 10 g 
S/ lactose: 
margarina 

s/lactose 10g 
Hipercalórica e 

1 sachet de 10 g ------ 1 sachet de 10 g 

   hipercalórica 
hiperproteica: 2 
sachets de 10g 

   

Margarina light 
(até 55% lipídio) 

G ------ ------ 1 sachet de 10 g ------ 

VARIAÇÕES/COMBINAÇÕES: Branda/Pastosa Branda/Pastosa Branda/Pastosa Branda/Pastosa 

 
 

DESJEJUM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES 
 

 
Na variação tipo pastosa utilizar pão mandi, milho, batata ou careca. Nas dietas 

hipossódicas e suas variações utiliza-se margarina sem sal. 

O sachet de adoçante deve ser fornecido à parte das preparações (café, chá, leite), na 

quantidade necessária para adoçar uma porção de cada preparação. 



O sachet de margarina deve ser fornecido à parte do pão. 

Os acompanhantes receberão o padrão da dieta livre do paciente. 

Para dietas hipolipídica e sem lactose, na indisponibilidade de margarina light e 

margarina s/ lactose em sachet, enviar o pão ou substituto já amanteigado. 



ANEXO III 

LANCHE/COLAÇÃO DE PACIENTES 

 

N 
º 

ALIMENT 
O/ PREPA 
R AÇAO 

UN 
D 

Livre, 
branda, 
hipossó 

dica, 
laxativa, 
hipercal 

órica, 
hiperprot 

eica, 

Diabete 
s (DM), 
hipossó 

dica 
DM, 

Obsti 
pante, 

s/ 
resídu 

o 

Hipolipí 
dica 

Pastosa S/ 
lactose 

S/ 
glúten 

I Suco c/ 
açúcar 
(natural/pol
pa) 

mL 250 ------ ------ 250 200 
(trocar 
suco 
por 

iogurte) 

250 250 

 Suco s/ 
açúcar 

mL ------ 250 250 ------ ------ ------ ------ 

II Quitandas 
, pães e 
similares 

Por 
ção 

1 

(ver lista 
por 

dieta) 

1 

Hipocal 
órica: 

1/2 
porção 

de 
torrada, 
bolacha 

,pão 
(integrai 
s), pão 
integral 

c/ 
queijo 

1 
porção 

(ver 
lista 
por 
dieta) 

1 
(quitan 

da 
baixa 

gordur 
a) 

1 

(ver lista 
por 

dieta) 

1 

(ver 
lista 
por 
dieta) 

1 

(ver 
lista 
por 
dieta) 

VARIAÇÕES/COM 
BINAÇÕES: 

Branda/P 
astosa 

Branda/ 
Pastosa 

Brand 
a/Past 

osa 

Branda/ 
Pastosa 

DM/Hipo 
ssódica 

Branda/ 
Pastosa 

Branda/ 
Pastosa 

Na dieta laxativa usar sucos laxativos. 
Na dieta obstipante, usar sucos obstipantes. 
Na variação da pastosa/diabetes, utilizar iogurte diet. 

Na variação tipo pastosa utilizar pão mandi, milho, batata ou careca. 
O sachet de adoçante deve ser fornecido à parte das preparações (café, chá, suco), na quantidade 
necessária para adoçar uma porção. 



ANEXO IV 

CEIA/COLAÇÃO DE PACIENTES 

 
 

N ALIMENTO/ 
PREPARAÇA 

O 

UN 
D 

Livre, branda, 
laxativa, 

hipercalórica, 
hipossódica, 
hiperproteica, 
hipercalórica e 

Diabetes 
(DM), 

hipossódica 
DM 

Obstip 
ante, 
Sem 

resíduo 

Hipolipí 
dica 

Pasto 
sa 

S/ 
lactos 

e 

S/ 
glúten 

 

I Suco c/ mL 250 ------ ------ 250 250 250 250  
 açúcar         

 (natural/polp         

 a)         
 Suco s/ mL ------ 250 250 -------- ------ ------ ------ 
 açúcar         

 ou Chá mL ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
 ou Mingau mL  250 250 250 250 250 250 
   (s/ açúcar) (minga (leite  (minga (só 
    u c/ desnata

do) 
 u c/ amido 

    leite   leite de 
    zero   zero milho) 
    lactose   lactos  

    )   e)  
 ou Leite mL 250 (hepatopata: 250 250 250 250 250 250 
 (puro, c/  leite de soja) (DM- leite (leite (leite  (leite (puro 
 achocolatado   puro ou c/ zero desn)  zero ou 
 ou   achocolatad lactose   lactos caram 
 caramelado)   o diet/) )   e) elado) 
 ou Iogurte mL 200 200 ------ 200 200 ------ 200 
   (hepatopata:iog (diet)      

   urte soja)       

II Pão (ou g 50 50 50 50 50 50  

 
1 

porção 
(ver 
lista) 

 bolacha,  (hipercal e (integrais)    (sem 
 torrada)  hiperprot e     leite) 
   hipercal 2 pães)      
 ou Quitanda Por 01 01 01 01 01 01 
 (peta, bolo, ção (hipercal e (broa ou (quitan (ver (ver (sem 
 quebrador,  hiperprot e bolo diets) da s/ lista) lista) leite) 
 rosca, broa)  hipercal 2  leite)    

   quitandas)      

II Margarina g 1 sachet 10 g 1 sachet 10 ------- ------ 1 10 g (s/ 1 
I (mínimo 80%   g   sachet lactos sachet 

 lipídio)      10g e) 10 g 
 Margarina g   1 1    

 light (até 55%  ------ ------ sachet sachet ------- ------ ------ 
 lipídio)    10 g 10g    
 ou Geleia g 1 unid 1 unid(diet) 1 1 unid 1 unid 1 unid 1 unid 
 (sachet 10)    unid(die     

     t)      

VARIAÇÕES/COMBINA 
ÇÕES: 

Branda/pastosa Branda/pasto 
sa 

Branda/ 
past 

Branda/ 
past 

DM/Hi 
poss 

Branda 
/past 

Branda 
/past 

 
 
 
 

CEIA/COLAÇÃO DE PACIENTES 

Frequência semanal das preparações líquidas na ceia: suco 1x/sem (com outro 

complemento) leite 2x/sem,  mingau 3x/sem, iogurte 1x/sem. 

Na dieta hipolipídica deverão ser utilizadas preparações lácteas desnatadas (leite, 

mingau, iogurte). 



Na dieta laxativa usar alimentos laxativos e não enviar mingau de amido de milho ou 

variação aprovada pela nutricionista da Unidade 

Na dieta obstipante, usar alimentos obstipantes. 

Na variação da pastosa/diabetes, utilizar iogurte diet e não utilizar açúcar. 

Nas dietas hipossódica e suas variações deverá ser utilizada margarina sem sal. 

O sachet de adoçante deve ser fornecido à parte das preparações (suco, chá, leite, 

mingau), na quantidade necessária para adoçar uma porção. 

O sachet de margarina ou geleia deverá ser fornecido quando o cardápio for composto 

por pão, bolacha ou torrada. 

Quando a quitanda do lanche fornecer maior quantidade protéica, o líquido da ceia 

deverá ser suco ou chá, exceto nos casos solicitados previamente. 

Somente no caso de mingau, dispensa-se a quitanda, pães ou similares. 



ANEXO V 

ALMOÇO E JANTAR DE PACIENTES E ACOMPANHANTES - QUANTIDADES DE 

ALIMENTOS PRONTOS P/ O CONSUMO 
 
 
 

O 
P 
Ç 
Õ 
E 
S 

Nº ALIMENTO/ 
PREPARAÇA 

O 

UN 
D 

Livre e 
hipossód 

ica 

sem 
lactose, 

hipolipídi 
ca 

Branda Pastos 
a 

Diabetes 
Adulto e 
Criança 

(cça) 

S/ 
glúte 

n 

 I Salada de 
vegetais A 

g 25 25 25  25 25 

I II Salada de g 80 80 80 ------- DM adulto: Igual 
  vegetais B, e    (só  100 a 
  /ou C/ou fruta    salada  DM cça: 50 livre 
  (laranja,mang    cozida)  (1 veg  

  a, abacaxi)      folhoso,  

        não veg C)  

 III Arroz g 150 130 130 100 DM adulto: Igual 
      (bem (arroz 100 a 
      cozido) papa) DM cça: 50 livre 
 IV Feijão g 90 90 90 90 DM adulto: Igual 
      (batido) (batido 90 a 
       e DM cça: 45 livre 
       coado)   

 V Carne bovina g 100 90 90 90 DM adulto: Igual 
      (bem (desfia 90 a 
      cozida) da/ 

moída) 
DM cça: 45 livre 

  ou frango: s/ 
osso (peito), c/ 

 
g/ 

Sem 
osso- 

Sem 
osso- 90g 

Sem 
osso- 

90 g 
(ao 

DM adulto: 
90 (s/ osso) 

 
Igual 

  osso(coxa e por 100g Com 90g molho Com osso- a 
  sobrecoxa) ção Com osso- Com e/ou 

batido) 
150g livre 

    osso- 150g osso-  (1 coxa e 1  

    180g (1 coxa e 150g  sobrecoxa)  

    (1 coxa e 1 (1 coxa  DM cça: 45  

    1 sobrecoxa e 1  (s/ osso)  

    sobrecoxa ) sobrecox  75 (c/ osso)  

    )  a)(bem    

      cozido)    

  ou peixe: filé g 100 90 g 90 (bem ------- DM adulto: Igual 
  (esquemas)    cozido)  90 a 
  DM cça: 45 livre 
  ou pernil g 100 90 g 90 (bem -------  Igual 
      cozido)   a 

livre 
 VI Guarnições: g 100 90 90 180 DM adulto: Igual 
  Vegetais A, B,    (bem (2 90 a 
  e/ou C    cozido) tipos DM cça: livre 



O 
P 
Ç 
Õ 
E 
S 

Nº ALIMENTO/ 
PREPARAÇA 

O 

UN 
D 

Livre e 
hipossód 

ica 

sem 
lactose, 

hipolipídi 
ca 

Branda Pastos 
a 

Diabetes 
Adulto e 
Criança 

(cça) 

S/ 
glúte 

n 

       de 
purês) 

45(Veg A ou 
B) 

 

ou farofa g 70 50 ------- ------- ------- Igual 
a 

livre 
ou 
macarrão/pole 
nta/massa 

g 120 90 90 (bem 
cozido) 

------- ------- ------- 

VI Sal de adição 
(Almoço/Jantar 
) 

g Livre 3/3g 
Hipos=1,5 

/1,5g 

3/3g 3/3g 3/3g 3/3g 3/3g 

VII Fruta (ver lista 
por dieta) 

Por 
ção 

01 01 01 01 01 01 

ou doce, 
gelatina, flan, 
pudim 

g ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

VARIAÇÃO g  Branda/P 
ast/Diabet 

Hipos/Di 
abetes 

Diabete 
s 

Hipos/Brand 
a 

Hipo 
s/Dia 
bet 

II I Sopa geral ou 
hipossódica 
(anexo VII) 

mL 400 400 400 400 400 400 
(s/ 

mac 
arrã 
o) 

II Fruta Por 
ção 

01 01 01 01 01 01 

III I Sopas 
líquidas: 
completa e 
restrita (anexo 
VII) 

mL 300 300 300 300 300 250 
(s/ 

mac 
arrã 
o) 

II Sopa líquida 
pastosa 

mL 400 400 400 400 400 400 

II Gelatina g 100 100 100 100 100 (diet) 100 



O 
P 
Ç 
Õ 
E 
S 

Nº ALIMENTO/ 
PREPARAÇAO 

UND Obstipante Laxativa Hipercalórica 
e 

Hiperproteica 

 
 
 

 
I 

I Salada de vegetais 
A, B, e /ou C e/ou 
fruta (laranja, 
manga, abacaxi) 

 
G 

80 
(só salada 

cozida. Ver lista) 

50 
(usar 1 veg 
folhoso, não 
usar veg C) 

Igual a livre 

II Arroz  

G 
130 

(arroz da 
branda) 

 

Igual a livre 
200 

III Feijão g 50 (só o caldo) 140 100 
IV Carne bovina g 90 (sem óleo) Igual a livre 120 

ou frango: s/ osso 
(peito), c/ osso (coxa 
e sobrecoxa) 

 
g/ 

porçã 
o 

Sem osso- 90 (s/ 
óleo) 

Com osso- 150g 
(1 coxa e 1 

sobrecoxa)(s/ 
óleo) 

 

 
Igual a livre 

Sem osso-120 
Com osso- 200 

ou peixe: filé 
(esquemas) g 90 (sem óleo) Igual a livre 120 

ou pernil  90 (sem óleo) Igual a livre 120 
V Guarnições: 

Vegetais A, B, e/ou 
C 

 
g 

90 (ver lista) 
S/ resíduo- 
guarnição 
pastosa 

 
Igual a livre 

Igual a livre 

ou farofa g Igual a livre ------ Igual a livre 
ou 
macarrão/polenta/ma 
ssas 

 

g 
 

Igual a livre 
 

------ 
Igual a livre 

VI Sal de adição g Almoço/Jantar= 
3/3g 

Almoço/Jantar= 
3/3g 

Almoço/Jantar 
= 3/3g 

VII Fruta Porçã 
o 01 01 (laxativa) 01 fruta e 01 

doce 50 e 
outros100 e/oudoce/gelat/flan/p 

udim g ------ ------ 

VARIAÇÃO g Pastosa/Hiposs./ 
DM Branda/Pastosa Branda/Pastos 

a 
II4 I Sopa (geral ou 

hipossódica) mL 400 (ver lista de 
vegetais) 400 400 

II Fruta Porçã 
o 01 01 01 

III I Sopa líquida: 
compl/restri mL 300 300 300 

II Sopa líquida pastosa mL 400 400 400 
III Gelatina g 100 100 100 



O 
P 
Ç 
Ô 
E 
S 

 

 
Nº 

 

 
ALIMENTO/ REPARAÇAO 

 

 
UND 

 

 
Hiperproteica 

 

 
Hipercalórica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

I Salada de veg A, B, e/ou C e/ou 
fruta (laranja,manga, abacaxi) g Igual a livre Igual a livre 

II Arroz g Igual a livre 200 
III Feijão g Igual a livre Igual a livre 

IV 
Carne bovina g 120 Igual a livre 
ou frango: s/ osso (peito), c/ osso 
(coxa, sobrecoxa) 

g/ 
porção 

Sem osso-120 
Com osso- 200 Igual a livre 

ou peixe: filé (esquemas) g 120 Igual a livre 
ou pernil g 120 Igual a livre 
e proteína vegetal g - - 

V Guarnições: Vegetais A, B, e/ou C g Igual a livre Igual a livre 
ou farofa g Igual a livre Igual a livre 
ou macarrão/polenta/massas g Igual a livre Igual a livre 

VI Sal de adição (Almoço/Jantar) g 3/3 g Almoço/Jantar= 3/3 

VII 
Fruta porção 01 01 fruta e 01 
e/ou doce, gelatina, flan, pudim g ------- doce 50 e outros100 

VARIAÇÃO g Branda/Past/Diab Branda/Pastosa 

II 
I Sopa geral ou hipossódica mL 400 400 
II Fruta porção 01 01 

 

III 
I Sopas líquidas: compl ou restrita mL 300 300 

 Sopa líquida pastosa mL 400 400 
II Gelatina ou purê ou coquetel fruta g 100 100 

 
 

A opção II para almoço e jantar será alternativa para o paciente com qualquer tipo de 

dieta se o mesmo preferir sopa. 

As saladas para pacientes devem vir acompanhadas de uma porção de limão, sem gerar 

custo adicional. 

As sopas líquidas (pastosa, completa) devem vir acompanhadas de gelatina comum e a 

líquida restrita de gelatina diet. 

Na dieta hiperproteica hipercalórica a opção proteica também poderá ser a porção 

normal de carne acrescida de 1 ovo. 

Na dieta hipolipídica e DM não serão permitidos o uso de frituras. Utilizar cortes de 

carnes magras (patinho, lagarto, coxão duro, peito de frango). 

Na dieta hipossódica DM, utilizar o porcionamento padrão para diabetes e sal para o 

preparo de 1,5g no almoço e 1,5 g no jantar. 

Nas dietas hipossódicas e variações hipossódicas, a quantidade de sal é de 1,5 g no 

almoço e 1,5 g no jantar, distribuídos na carne, feijão e guarnição. 

Nas dietas sem lactose e sem resíduo, não utilizar guarnições que contenham leite e 

derivados como ingredientes. 

Nas sopas, garantir que não haja repetições do mesmo tipo de corte dos vegetais, carnes 

e cereais diariamente. 

O frango deverá ser preparado sem pele, exceto quando a preparação for assada. 



Óleo de preparo: para dieta hipolipídica-10 ml almoço e 10 ml no jantar e demais dietas 

15 ml no almoço e 15 ml no jantar. 

Para as dietas para diabetes e variações a guarnição será composta somente por 

vegetais do grupo B. 



ANEXO VI 

SOPA PACIENTE - (OPÇÕES I, II E III DE GRANDES REFEIÇÕES) 
 
 
 

 
Nº 

 
Ingredientes 
/preparação 

 
Und 

 

Geral 

(Opção 2) 

 

Hipossódica 

(Opção 2) 

Líquida 
Pastosa 
(Opção 3) 

Líquida 
Completa 

(Opção 3) 

Líquida 
Restrita 

(Opção 3) 

I Sopa pronta mL 400 400 400 250 250 

Carne (coxão 
mole ou peito de 
frango) 

 
g 

 
65 

 
50 

 
50 

 
30 

 
- 

e vegetal B 
verde 

 

g 
 

65 
 

65 
 

65 
 

40 
 

- 

e vegetal B 
amarelo 

 

g 
 

65 
 

65 
 

65 
 

40 
40 (somente 

cenoura) 

e vegetal C g 85 85 85 55 55 

Macarrão, arroz, 
feijão ou fubá 

 

g 
 

25 
 

25 
 

25 
 

15 
 

15 

II Fruta Porção 01 01 Gelatina Gelatina Gelatina diet 

 Sal de adição 
(almoço/jantar) 

 

g 
 

3/3 g 
 

1,5/ 1,5 g 
 

3/3 g 
 

1/ 1 g 
 

1/ 1 g 

 Óleo de preparo mL 10 10 10 - - 



 

ANEXO VII 

REFEIÇÕES PARA PACIENTES CRIANÇAS 
 
 
 

REFEIÇ 
ÃO 

ALIMENTO/ 
PREPARAÇAO 

UND Lactente Glicogenose 

DESJEJ 
UM 

Café c/ adoçante mL/sach 
et 

---- 100/1(adoçante 100% 
stevia) 

Leite c/ achocolatado mL/g ---- 250/10 
(Leite zero lactose ou leite 

soja zero açúcar c/ 
achocolatado diet s/lactose) 

Pão (francês, mandi, 
milho, batata, careca, 
forma, integral) 

G 1 unidade de 25 g 1 unidade de 50 g 
(Pão francês ou de forma 

 

) 

Margarina (mínimo 
80% lipídio) 

G ---- 10(sem lactose) 

ALMOÇ 
O/ 
JANTA 
R 

 
Salada de veg A 

G 40 50 
(só cenoura, espinafre, 

chicória, brócolis e couve- 
flor) 

Arroz G 65 (da branda) 65 

Feijão (ou grão de 
bico, soja, ervilha, 
lentilha) 

G 45(da livre) 45 (só o caldo) 

Carne bovina G 50 
(da pastosa) 

Moída ou desfiada 

50 

ou frango: s/ osso 
(peito), c/ osso 
(coxa,  sobrecoxa) 

g/porção 50 
(da pastosa) 

Só filé desfiado 

S/ osso- 50 
C/ osso- 80 (1 unid de coxa 

ou sobrecoxa) 
ou lombo Medida 

caseira/g 
50 

(consistência 
pastosa) 
Desfiado 

50 

ou ovo Unid 01 01 

Guarnição: Vegetais A, 
B, e/ou C 

g 45 
(da branda) 

45 
(só cenoura, brócolis, 

couve-flor, batata inglesa) 
ou farofa g ----- 25 

(farofa sem fruta) 
ou 
macarrão/polenta/mass 
a 

g ----- 45 

Fruta Porção 01 (da branda) Substituir fruta por gelatina 
diet 100g 



 
REFEIÇ 

ÃO 
ALIMENTO/ 

PREPARAÇAO 
UND Lactente Glicogenose  

 Sal de 
(almoço/jantar) 

adição g 1,5/1,5g 1,5/1,5 

Óleo (almoço/jantar) mL 7,5/7,5 7,5/7,5(de soja) 
LANCH 
E 

Suco c/ 
(natural/polpa) 

açúcar mL ---- 250 (só maracujá ou limão 
c/ adoçante 100 % stevia) 

 Quitandas Porção Bolo, rosca 1 porção – 50g 
 ou pão (francês,  simples, bolacha (pão de forma, pão francês, 
 mandi, milho, batata,  de água e sal, torrada, peta, bolacha água 
 careca, forma, 

integral) 
 bolacha doce – 1 

porção 25 g 
e sal, tapioca, cuscuz) 

 Margarina(mínimo 80% 
lipídio) 

g ----- 10 g (sem lactose) 

CEIA Suco c/ açúcar 
(natural/polpa) 

mL ----- 250 (só maracujá ou limão 
c/ adoçante 100 % stevia) 

 ou Mingau mL ----- 250 
    (leite zero lactose ou leite 
    soja zero c/ c/ adoçante 100 
    % stevia) 
 ou Leite c/ achocolatado mL ----- 250/10 
    (Leite zero lactose ou leite 
    soja zero açúcar c/ 
    achocolatado diet s/lactose) 
 ou Iogurte mL ----- ----- 
 Pão (ou bolacha) g ----- 1 porção – 50g 

Igual ao lanche 
 Margarina (mínimo 

80% lipídio) 
g ----- 10 g (sem lactose) 

 
 
 
 

Não é permitido enviar frituras, embutidos e enlatados para todas as dietas para criança. 

Para Criança DM seguir porcionamento especificado no anexo V. 



ANEXO VIII 

ALMOÇO E JANTAR DE PLANTONISTAS 
 
 
 

REFEIÇÕES ALMOÇO/JANTAR 
Nº ALIMENTO E / OU PREPARAÇÃO UNID QUANTIDADE 

PREPARADA 
 Salada de vegetal A, B ou C e/ou fruta (laranja, 

manga, abacaxi) g 25 (para Veg A) 
60 (para vegetal B) 

100 (para Veg C) 
 Arroz g 130 

III Feijão g 90 

 
 

IV 

Carne bovina g 100 
ou frango: 
sobrecoxa) 

s/osso (peito), c/ osso (coxa, g Peito – 1 porção de 120g 
Coxa e sobrecoxa – 1 

porção de 200 g 
ou peixe: filé 

posta g 100 
180 

ou suína com osso/sem osso g 100/180 
 

V 
Guarnições: vegetais A, B e/ ou C g 80 
ou farofa g 50 
ou polenta / macarrão / massas g 90 

 

VI 
Sobremesas: fruta Porção 01 
ou doce (pasta ou compota) g 50 
ou flan/pudim/gelatina/mousse g 100 



ANEXO IX 

VARIAÇÃO DE PREPARAÇÕES 

 
 
 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO EXEMPLO DE PREPARAÇÃO 
01 Saladas (vegetais 

A, B e C, 
leguminosas, 
frutas) 

- De vegetais crus ou cozidos, no mínimo 3 variedades, sendo 
obrigatória a presença de 1 vegetal folhoso. 

02 Massas - Massas (com e sem queijo, com molho vermelho ou branco) 
talharim, espaguete, parafuso, penne, lasanha, panqueca etc. 

03 Arroz - Arroz simples, risoto, de forno, à grega, com 
brócolis/cenoura/lentilha, etc. 

04 Guarnição - Vegetal A, B ou C preparados refogados, cozidos, com ou sem 
molho, em forma de purê, cremes entre outros. 
- Preparações à base de farinhas como suflês, tortas, farofas, polenta, 
pirão, quibebe, etc. 
- Outras: lasanha de abobrinha, repolho ou berinjela. 

05 Molhos - Acebolado, de tomate, molho branco, molho ferrugem, madeira, 
entre outros. 

05 Ovos - No enriquecimento ou complementação de preparações, na forma 
de omelete, cozido ou frito. 

06 Feijão - Feijão (preto ou carioca) com caldo, tropeiro, tutu de feijão, feijoada, 
entre outros. 

07 Condimentos - Sal refinado iodado, alho, cebola, tomate, extrato de tomate, vinagre, 
suco de limão, pimentão, salsa, cebolinha verde, açafrão, colorau, 
orégano, louro, óleo de soja ou de milho ou de arroz ou de girassol ou 
azeite. 

08 Sobremesas - frutas inteiras ou subdivididas 
- doces de frutas, compotas, de leite e outros em pasta 
- flan, manjar, mousse, pudim, sorvete, gelatina 

09 Sucos - de polpa congelada ou da fruta fresca ou concentrado. Não serão 
aceitos sucos artificiais. 

 
 

LEGUMINOSAS PARA SALADA: grão de bico, ervilha, feijão branco, feijão fradinho, soja. 

VEGETAL A: acelga, agrião, alface, almeirão, berinjela, brócolis, chicória, couve, couve- 

flor, espinafre, maxixe, mostarda, pepino, pimentão, rabanete, repolho, taioba, tomate, 

rúcula, jiló, palmito. 

VEGETAL B: abóbora madura, abobrinha verde, beterraba, cenoura, chuchu, ervilha 

verde, guariroba, quiabo, vagem. 

VEGETAL C: batata inglesa, batata salsa, batata doce, cará, inhame, mandioca, milho 

verde. 



ANEXO X 

FREQUÊNCIA DOS TIPOS DE CARNES NO CARDÁPIO MENSAL 
 
 
 

TIPO DE 
CARNE 

TIPO DE CORTE FREQUÊNCIA MENSAL 

Frango Coxa, sobrecoxa e peito 15 vezes 

Peixes Filé ou 
dourada 

postas de tilápia, linguado ou Paciente - esquemas quando 
solicitado 

Refeitório- 03 vezes 

Carne bovina Patinho, lagarto, coxão duro, coxão mole, 
contra-filé 

9 vezes   

Carne suína Pernil, costelinha, bisteca, lombo 03 vezes 

 
 

Os cortes deverão ser padronizados e aprovados pela nutricionista da Unidade. 



ANEXO XI 

PREPARAÇÕES LÁCTEAS/MINGAUS / DIVERSOS 
 
 
 

ALIMENTO UNID. QUANTIDADE 

Leite integral ou desnatado ou de soja ou sem 
lactose 

 

mL 
 

250 

Farináceos (amido milho, aveia, fubá, farinha 
láctea, mucilon, neston, cremogema) 

 

g 
 

12 a 14g 

Açúcar/adoçante g/sachet 15 g/2 sachets 

 

SUCOS 
 

ALIMENTO UNID. QUANTIDADE 

Suco de frutas natural/polpa mL 250 

Açúcar/adoçante %/sachet 5 %/2 sachets 

 
CHÁ 

ALIMENTO UNID. QUANTIDADE 

Erva doce, canela, cravo, camomila, hortelã, erva 
cidreira 

 
mL 

 
250 

Açúcar/adoçante %/sachet 5 %/2 sachets 



ANEXO XII 

OPÇÕES DE PEQUENAS REFEIÇÕES 
 
 
 
 
 

ITENS UND PORÇÃO 
PREPARADA 

PREPARAÇÕES LÍQUIDAS   

Leite integral UHT (puro, c/ café, achocolatado, caramelado) e leite de 
soja mL 250 

Leite desnatado UHT (puro e com café) mL 250 
Vitamina de frutas mL 250 
Mingau (aveia, fubá, amido, farinha láctea, mucilon, cremogema, 
neston) mL 250 

Suco com e sem açúcar (concentrado, natural, polpa) mL 250 
Coquetel de frutas sem leite mL 250 
Café com e sem açúcar mL 100 
Chá com e sem açúcar: canela, erva-doce, erva-cidreira, hortelã, 
camomila, cravo mL 250 

Iogurte comum, diet e desnatado mL 200 
PÃES E QUITANDAS   

Pão francês (comum/integral), pão doce (batata, mandi, milho, 
careca), pão forma (comum/integral), rosca, peta. g 50 

Torrada (comum e integral) g 40 
Bolacha água, bolacha água e sal (comum e integral), bolacha 
maisena g 30 

Pão de queijo, biscoito de queijo g 80 
Tapioca, cuscuz, enroladinho de queijo, enroladinho ricota g 90 
Sanduíche frio (pão de forma, pão integral, pão doce, queijo, alface, 
tomate) g 80 

Quebrador, bolachas de nata, broa (sal e doce), nhoque g 80 
Bolo: comum, diet, s/ leite, s/ glúten (cenoura, coco, chocolate, fubá, 
laranja, limão), rocambole, cuca de banana g 90 

MISCELÂNEA   

Margarina comum e sem sal (mínimo 80% de lipídios) g Sachet 10 
Margarina light (máximo 55% de lipídios) g Sachet 10 
Margarina sem lactose g 10 
Geleia comum e diet g Sachet 10-15 
Queijo mussarela g 10 a 12 
Queijo branco, tipo frescal ou polenguinho g 30 



ANEXO XIII 

QUITANDAS POR TIPO DE DIETA 

 
 

DIETA QUITANDAS PERMITIDAS QUITANDAS PROIBIDAS 

Livre, 
laxativa, 
hiperproteica, 
hipercalórica, 

- Biscoito de queijo, pão de queijo, peta, 
bolos, broa sal/doce, rosquinha de nata, 
quebrador, pães variados com presunto ou 
mussarela, enroladinho de queijo, nhoque, 
cuca de banana, rosca, todos os pães, 
bolacha sal/doce, rosca húngara. 

 

- Nenhuma. 

Branda - bolos, broa sal/doce, rosquinha de nata, 
quebrador, pão com presunto ou 
mussarela, enroladinho de queijo, nhoque, 
cuca de banana, rosca, bolacha sal/doce. 

- Pão francês, biscoito de queijo, torrada e 
peta. 

Pastosa - nenhuma - todas 

Obstipante - Pão de sal, torrada, peta, bolacha de sal, 
bolo sem leite e sem açucar, broa diet, 
rosca diet, pão com presunto, broa sal, 
enroladinho de queijo. 

- Biscoito e pão de queijo, broa doce, 
rosquinha de nata, bolacha de nata, 
quebrador, mussarela, cuca de banana, 
nhoque, pão e bolacha doces. 

Hipossódica - Pão doce, torrada de pão doce, peta sem 
sal, bolacha doce, quebrador, pão de 
forma, broa, rosca, bolo, bolacha água. 

* Somente na hipossódica permitido cuca 
de banana 

- Biscoito de queijo, pão de queijo, 
enroladinho de queijo, bolacha sal, pão com 
presunto ou mussarela, broa temperada, 
cuca de banana, quitanda com queijo 
processado, pão francês. 

DM - Pão integral sem açúcar, torrada integral, 
bolacha sal integral, broa diet e temperada, 
bolo diet, pão integral com queijo e peito de 
peru. 

- Biscoito de queijo, pão de queijo, peta, broa 
doce, rosquinha de nata, quebrador, cuca de 
banana, rosca, bolo comum. 

Hipolipídica - Pão doce e sal, torrada, bolacha sal/doce, 
enroladinho de ricota, nhoque, quebrador 

- Biscoito e pão de queijo, peta, bolos, 
bolacha de nata, pão com presunto ou 
mussarela, cuca de banana, enroladinho de 
queijo, bolo, rosca. 

Sem lactose - Peta, torrada de pão francês, pão 
francês, pão integral, tapioca, bolo sem 
leite e sem margarina, bolacha sem 
leite, pão sem leite, broa sem leite, pão 
c/ presunto.  

- Biscoito e pão de queijo, bolo, rosquinha 
de nata, quebrador, pão c/ mussarela, cuca 
de banana, nhoque, enroladinho de queijo, 
rosca, pão c/ leite, bolacha c/ leite. 

Sem glúten - Pão de queijo, biscoito de queijo, peta, 
tapioca, cuscuz, quebrador, bolo s/ glúten, 
broa sal/doce. 

- Bolo comum, rosquinha de nata, pão com 
presunto ou mussarela, cuca de banana, 
nhoque, enroladinho de queijo, rosca, todos 
os pães, bolacha sal/doce. 



ANEXO XIV 

PORCIONAMENTO DE FRUTAS 

 
 
 
 

FRUTAS  
PORÇÃO 

FORMA 
DE 

SERVIR 

Abacaxi 100 g Picado 

Ameixa fresca 100 g Inteira 

Banana: maçã/prata/nanica 100 g Inteira 

Goiaba Vermelha 100 g Inteira 

Laranja pêra Unidade Média (120 g) Inteira 

Maçã Unidade Média (100 g) Inteira 

Mamão 100g (s/ casca e s/semente) picado 

Manga 100g (s/ casca e s/ semente) Picada 

Melancia 200g (s/ casca) Picado 

Melão 150g (s/ casca e s/ semente) Picado 

Mexerica 120g Inteira 

Pera 100g Inteira 

 
 

*Porções de frutas sem casca: deverão vir em potes plásticos descartáveis com tampa. 



 
 
 

FRUTAS PERMITIDAS POR TIPO DE DIETA (continuação do anexo XIV) 
 
 
 

LAXATIVA OBSTIPANTE BRANDA PASTOSA OUTRAS 
DIETAS 

Laranja 

Melancia 

Mamão 

Banana 
nanica 

Maçã sem 
casca 

Pera sem 
casca 

Banana maçã 

Mamão 

Melancia 
picada 

Banana 
prata 

Banana 
maça 

Manga 

Frutas Macias: 

Banana 

Manga 

Mamão 

Melancia s/ semente 

Coquetel de frutas 

Sobremesa: 

- Purê de frutas 
(mamão, banana) 

 

Todas 
frutas 

 

as 

Abacaxi  Banana prata   

Ameixa  Goiaba   

Melão  Melão   

Maçã 
casca 

c/    

Manga     

Pera     

Mexerica     



SUCOS DE FRUTA PERMITIDOS POR TIPO DE DIETA (continuação do anexo XIV) 
 
 
 

LIVRE 

HIPERPROTEICA 

HIPERCALÓRICA 

BRANDA 

HIPOSSÓDICA 

HIPOLIPÍDICA 

DM, 

HIPOCALÓRICA 

OBSTIPANTE LAXATIVA PASTOSA 

 

Todos 

Todos os sucos com Caju, goiaba, Acerola,  Coquetel de 
adoçante maçã 

casca, 
sem 

melão, 
abacaxi, 
maracujá, 

 fruta 

 limão, maracujá. laranja,   

 Todos com tamarindo,   

 adoçante uva,   

  morango,   

  graviola,   

  pêssego e  

  manga   



ANEXO XV 

PORCIONAMENTO MEIA REFEIÇÃO ALMOÇO/JANTAR PACIENTES e MEIA SOPA 
 
 
 
 
 

MEIA REFEIÇÃO ALMOÇO/ 
JANTAR PACIENTE 

MEIA SOPA 

Salada 15 g Volume total 200 mL 
Arroz 65 g Carne 40 g 
Feijão 45 g Vegetal B verde 35 g 

Vegetal B amarelo 35 g 
Vegetal C 40 g 

Carne em geral 50 g Arroz/macarrão//fubá 15 g 

Guarnição 45 g - 

Fruta 1 porção Fruta 1 porção 
Sal 

Almoço/Jantar = 1,5/1,5g 
Hipossódica=0,75/0,75g 

Sal 
Almoço/Jantar = 1,5/1,5g 
Hipossódica=0,75/0,75g 

Óleo 
7,5 mL 

Óleo 
5 mL 



ANEXO XVI 

QUANTITATIVO PRESUMIDO DE REFEIÇÕES A SEREM SOLICITADAS 
 

 
Quadro I- Quantidades estimadas diário/mês de refeições previstas. 

 
 

Descrição Quantidade Valor unitário (R$) Valor Total (R$ 
mensal) 

Café puro 90lit/dia   

Galão de água 500ml 160 
frascos/dia 

  

Galão de água mineral 
20 lt. 

40und/dia   

 
A empresa deverá fornecer os utensílios necessários a dispensação dos alimentos, tais como: 
garrafas térmicas de diversos tamanhos, talheres para o refeitório, pratos, etc. 

 
A empresa deverá ofertar alimentação infantil e pediátrica 

 
 

Descrição Quantidade Valor unitário (R$) Valor Total (R$) 

Desjejum para 
pacientes, 
acompanhantes e 
funcionários 

220   

Colação para pacientes 80   

Almoço para pacientes , 
acompanhantes e 
funcionários 

220   

Lanche para pacientes , 
acompanhantes e 
funcionários 

220   

Jantar para pacientes , 
acompanhantes e 
funcionários 

220   

Ceia para pacientes , 
acompanhantes e 
funcionários 

220   

A CONTRATADA deverá realizar a preparação de alimentação para pacientes infantis e pediátricos sem o 
fornecimento de insumos (leites, formulas e modulares), feitos pela CONTRANTANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XVII 
AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES EXPRESSAS DO CONTRATO 

 
*Será aplicada a pontuação "O" (zero) para o item em conformidade e, "1" (um) para o item em não 
conformidade. ** NA: Não se aplica 
DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS PONTOS 
1. COLABORADORES  
1.1 Os colaboradores apresentam asseio pessoal com uniforme conservados/limpos,sem 
uso de adornos e indetificados (crachá) 

 

1.2 Quantitativo (número) suficiente de colaboradores para execução satisfatória do 
serviço? 

 

1.3 Uso adequado de EPI e EPC?  
2.HIGIENIZAÇÃODAS INSTALAÇÕES,UTENSÍLIOSEEQUIPAMENTOS  
2.1 Higienização da área de trabalho (bancadas e meia paréde), equipamentos (inclusive 
linha branca), utensílios de cozinha e utensílios utilizados pelos comensais, conforme 
descritos nos documentos de referência? 

 

2.2 Os produtos químicos são utilizados eestão regularizados pelo Ministério da Saúde?  
3. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, UTENSÍLIOS, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS 
 

 

3.1 Conservaşão e manutençăo das instalaşões, utensílios, móveis e 
equipamentos? 

 

3.2 Edificação em adequado estado de conservação (livre de trincas, rachaduras, 
umidades, bolor, descascamentos e outros)? 

 

3.3 Área externa e interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso ou 
estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais; de acúmulo de lixo nas imediações, 
dentre outros. 

 

3.4 O quantitativo dos utensílios e equipamentos atende à demanda?  
4. MATÉRIA PRIMA  
4.1 O local para armazenamento dos gêneros alimentícios em temperatura 
ambiente,encontra-se adequado, organizado e limpo, com o uso de estrados, paletes 
ou prateleiras, respeitando o espaçamento mínimo para garantira ventilação e 
limpeza? 

 

4.2 O armazenamento dos gêneros alimentícios mantidos sob refrigeraçăo, 
encontram-se adequados e com temperatura controlada e registrada? 

 

4.3 Os rótulos da matéria-prima e ingredientes atendem à legislaçăo vigente?  
5. PREPARAÇÃO DO ALIMENTO  
5.1 Durante a preparaçäo dos alimentos são adotadas medidas a fim de 
minimizar o risco de contaminação cruzada? 

 

5.2 Os insumos que não são utilizados em sua totalidade são adequadamente 
acondicionados e identificados? 

 

 
5.3 A eficácia do tratamento térmico é avaliada pela verificação da temperatura e do 
tempo utilizado? 

 

5.4 O descongelamento efetuado em condições de refrigeração a temperatura inferior a 
5ºC? 

 

5.5 Os alimentos preparados são mantidos em condições de tempo e temperatura que 
não favoreçam a multiplicação microbiana? 

 

5.6 O Consumo de alimentos preparados e conservados sob refrigeração a temperatura 
de 4ºC é de 5 dias? 

 

5.7 O alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou conelamento tem seu 
invólucro indentificado? 

 

5.8 Os alimentos a serem consumidos crus, são submetidos a um processo de  



higienização? 
5.9 São guardadas amostra de todas as preparações realizadas para análise de contra 
prova por 72h? 

 

6. ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ALIMENTO PREPARADO  
6.1 Os alimentos preparados são identificados e protegidos contra contaminantes?  
6.2 O armazenamento e a distribuição dos alimentos ocorrem em condições de tempo e 
temperatura adequado? 

 

6.3 Cumprimento de horário estabelecido para a distribuição de refeições água aos 
pacientes e acompanhantes? 

 

6.4 Cumprimento de horário estabelecido para a distribuição de refeições aos 
colaboradores? 

 

6.5 As refeições dos pacientes e acompanhantes estão devidamente identificadas 
conforme protocolo de identificação da lnstituição? 

 

6.6 O porcionamento das refeições atende ao per capita estabelecido?  
6.7 Foram identificadas interrupções na distribuição das refeições?  

6.8 Atrasos ou interrupções no atendimento em relação aos horários estipulados, por 
ocorrência? 

 

7. EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO  
7.1 O balcão de exposição do alimento preparado e o refeitório são mantidas 
organizadas e em adequadas condições higiênico-sanitárias? 

 

8 RECOLHIMENTO DOS UTENSÍLIOS  
8.1 Recolhimento dos utensílios distribuídos realizados de forma adequada e dentro do 
horário previsto? 

 

9 DOCUMENTOS E REGISTROS  
9.1 Os registros estão devidamente preenchidos ?  
10 ADMINISTRATIVO  
10.1 Mudança de cardápio sem prévia autorização da contratante?  

TOTAL DE PONTOS  
 
Observações: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
Tentativas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
_______________________                                                           _______________________ 

Equipe HEJ                                                                                    Equipe Empresa 


