
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: _____________________________ Leito: _____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido para Liberação 

de Alimentos Externos

Há algumas situações em que o Serviço de Nutrição pode autorizar a liberação de alimentos de 
origem externa para os pacientes, mediante autorização médica.

Para viabilizar a liberação e garantir a segurança do tratamento do paciente durante o período de 
internação, devem ser seguidas as normas abaixo:

1. Atenção na compra e preparo dos alimentos para evitar contaminação e proliferação de 
micro-organismos nocivos à saúde;

2. Alguns alimentos não são permitidos na instituição devido aos preceitos judaicos, como: 
carne suína, frutos do mar (camarão, lagosta, lula, mariscos) e peixes que não possuem 
escamas e barbatanas (cação, pintado, bagre). São permitidos: atum, salmão, carpa, 
arenque, pescada, tilápia e truta;

3. Outros alimentos não são permitidos, pois seu modo de preparo pode oferecer risco à 
segurança alimentar, entre eles: ovos com gema mole, peixes crus, carnes cruas, mal 
cozidas e mal passadas;

4. Os alimentos deverão estar devidamente embalados, em recipiente fechado que possa ser 
submetido ao aquecimento superior a 70°C, caso necessitem de aquecimento;

5. O alimento será aquecido na própria embalagem em que for entregue na copa, portanto, 
este deverá ser colocado em embalagem tipo refratário, que pode ser levada ao forno ou 
micro-ondas. Os funcionários do Serviço de Nutrição não manipulam alimento externo;

6. Alimento que não for cozido deve ser transportado em recipiente fechado à temperatura 
abaixo de 8°C;

7. O copeiro identificará a preparação com uma etiqueta contendo os seguintes dados: nome 
do paciente, número do quarto, número do prontuário, data e horário de entrega na copa, e 
prazo de validade (data e horário);

8. Paciente com dieta específica, onde haja restrição de nutrientes ou necessidade de 
modificação da consistência, deverá seguir as orientações do nutricionista;

9. Alimento descongelado que já foi aquecido anteriormente não deverá ser reaquecido ou 
congelado novamente;

10. Uma vez que o alimento sofreu aquecimento e foi servido ao paciente, caso 
esfrie, não poderá ser reaquecido pela copa, para evitar contaminação. *TE*

TE



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas 
e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar 
este consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

Deve ser preenchido pelo Nutricionista

Expliquei todo o procedimento de liberação de alimento externo, tendo respondido às perguntas 
formuladas. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições 
de compreender o que lhes foi informado.

Nome do nutricionista: ______________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________  CRN: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ______________________________________

Nome: ___________________________________________________________________________

Assinatura: _______________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

11. O Serviço de Nutrição não deverá estocar esses alimentos nas copas por um período 
superior a 24 horas.

12. Não será permitido o acesso de pacientes e/ou acompanhantes nas dependências do 
Serviço de Nutrição, para preparação.

13. Uma via desta autorização permanecerá arquivada no prontuário do paciente e a outra via 
permanece com o paciente/responsável.


