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Atendimento Nutricional no Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

A consulta com nutricionista pelo SUS em Goiânia acontece via 

encaminhamento, por se tratar de uma especialidade de atendimento. Para ser 

encaminhado, o usuário necessita agendar uma consulta com médico clínico geral, 

através da Central de Atendimento ao Cidadão – Teleconsulta de Goiânia, que 

funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h, por 

meio do telefone 0800-646-1560.  

Durante a consulta o médico analisa as queixas apresentadas pelo paciente 

e, caso haja necessidade de atendimento nutricional (não há critério específico 

estabelecido para o encaminhamento) encaminha o usuário através do sistema de 

regulação. O sistema faz uma busca pelas vagas nas unidades de saúde da rede e 

avisa o usuário quando há disponibilidade para agendamento da consulta com 

nutricionista. 

Unidades de Saúde vinculadas ao SUS com atendimento nutricional em 
Goiânia: 

 CAIS Vila Nova  

 CAIS Chácara do Governador 

 CIAMS Urias Magalhães  

 CIAMS Pedro Ludovico 

 CAIS Amendoeiras  

 

 

Atendimento Nutricional Gratuito em Instituições de Ensino 

 

 UFG 

 

Na UFG há atendimento nutricional em um projeto de extensão que acontece 

no Laboratório de Fisiologia, Nutrição e Saúde (LAFINS), da Faculdade de 

Educação Física e Dança (FEFD), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria Sebastiana 

Silva. O público alvo dos atendimentos são os alunos da UFG e a comunidade em 

geral, sem nenhum tipo de exclusão. Para agendar o atendimento, a pessoa deve 
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enviar um e-mail para atendimentonutricionalufg@gmail.com contendo o nome, 

número de telefone e disponibilidade de horário.  

Os atendimentos acontecem nas terças-feiras e quartas-feiras, no período 

matutino e (08h30, 09h30 e 10h30) e na quinta-feira no período vespertino (14h30, 

15h30 e 16h30). As consultas são realizadas por estagiários de nutrição sob 

supervisão da Prof.ª Maria Sebastiana.  

Na primeira consulta é feita anamnese completa, avaliação dos hábitos 

alimentares e avaliação antropométrica. O retorno é agendado com uma semana, 

para que o paciente pegue o resultado da sua antropometria e as orientações 

nutricionais voltadas para o caso. Podem ser solicitados exames laboratoriais para 

um melhor acompanhamento nutricional.  

Nesses atendimentos não são propostas dietas individualizadas para os 

pacientes, mas são feitas orientações nutricionais para promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, salvo casos específicos que necessitam de uma intervenção 

dietética mais rigorosa. O acompanhamento é feito mensalmente e sem um número 

restrito de consultas.  

 

 UNIP  

 

O ambulatório de Nutrição da UNIP atende à toda a comunidade, funciona 

nas segundas-feiras no período vespertino e nas terças, quintas e sextas-feiras no 

período matutino. O agendamento das consultas pode ser realizado por telefone: 

(62) 3239-4043. Diante do calendário letivo da instituição, os atendimentos 

retornarão no próximo semestre, em agosto.  

 

 PUC Goiás 

 

O atendimento nutricional pelos acadêmicos da PUC Goiás acontece na 

Clínica Escola Vida, localizada na R. Colônia, 2395-2495 - Jardim Novo Mundo, 

todos os dias da semana, a depender da disponibilidade de horários. O 

agendamento das consultas pode ser realizado por meio do número (62) 3946-

1810. 
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Elaboração: Estagiárias de Nutrição: Angélica Sousa Lôbo, Daniela Santana de 

Souza, Hayanna Caetano de Souza, Maria Clara Dourado Marcola e Patrícia de 

Amorim Aguiar. 


