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Orientações para o Uso e Preenchimento dos Padrões de Qualidade Para 
Medição do Desempenho dos Serviços do Programa de Reabilitação 
Nutricional  

Introdução 
Este instrumento foi desenvolvido para apoiar o Ministério da Saúde (MISAU), Direcções Provincial 
de Saúde (DPS), Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) e parceiros 
implementadores na avaliação do desempenho das Unidades Sanitárias (US) na prestação de 
serviços de nutrição no âmbito do Programa de Reabilitação Nutricional (PRN). Esta avaliação do 
desempenho será realizada nos serviços oferecidos no ambulatório e no internamento.   

De acordo com orientações do MISAU, este instrumento deverá ser utilizado a cada seis meses em 
avaliações externas com a participação das DPS. Os SDSMAS e as US, com o apoio dos parceiros 
implementadores, devem fazer a monitoria destes padrões a cada três meses. 

Este instrumento contém cinco secções e um total de 10 padrões: equipamentos e materiais de 
apoio (1 padrão), assistência clínica (4 padrões), recursos humanos (1 padrão), logística (2 
padrões) e monitoria e avaliação (2 padrões).  

Este instrumento existe em duas versões: a versão em PDF (o presente documento) e a versão em 
Microsoft Excel, que pode ser acedido aqui: 
https://www.fantaproject.org/countries/mozambique/nutrition-rehabilitation-program-prn. 

Instruções de preenchimento 
1. Se estiver avaliando mais do que uma US, por favor, use uma ficha de avaliação para cada US. 
2. Coloque um X na coluna: 

a. Sim, quando se confirma positivamente a existência ou alcance do item descrito no 
critério de verificação.  

b. Não, quando o critério de verificação descrito não é satisfeito ou alcançado.  
c. N/A, quando o critério de verificação descrito por algum motivo não é avaliado ou 

aplicável naquele momento, ou não está previsto nos protocolos de determinado 
serviço. 

3. Se para além de ter colocado um X na coluna “Sim” ou “Não” e necessitar fazer algum 
comentário, coloque o comentário na respectiva coluna de comentários e na linha do respectivo 
item do critério de verificação.  

Quando é que um padrão é considerado alcançado?  
Um padrão é avaliado de acordo com os seguintes critérios:  

• 86-100% significa que o sector tem bom desempenho, mas o ideal é atingir 100%. 
• 66-85% significa que o sector precisa de atenção. 
• 0-65% significa que o sector precisa de muita atenção, especialmente quando é menor de 

50%.  

N/B: para o cálculo da percentagem de itens alcançados, os itens N/A não contam.  

 

https://www.fantaproject.org/countries/mozambique/nutrition-rehabilitation-program-prn
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Instrumento de Medição de Desempenho nos Serviços de Nutrição no 
Programa de Reabilitação Nutricional (PRN) 

Província: 

Distrito: 

Nome da Unidade Sanitária:     Nº da US:  Tipo de US: 

Tipo de Serviço      □ CCS      □ CCR      □ Consulta Pediatria      □ Internamento      □ CPN      □ CPP 

Nome do responsável pelo PRN na US 

Nome do responsável pela avaliação:    Data:        /       /  

 

1. Equipamento e Materiais de Apoio 

Padrão de Desempenho 1.1. A Unidade Sanitária possui equipamento e materiais 
de apoio funcionais necessários para implementação de actividades do PRN 
Meios de Verificação: verificar as salas de consulta 

1.1.1. Equipamento para avaliação antropométrica nas consultas integradas da criança 

Consultas integradas da criança  
Verifique se no gabinete da CCR, 
CCS, Consulta de Pediatria e 
Internamento da Unidade 
Sanitária existe o seguinte: 

CCR CCS 
Consulta de 

Pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 

a) Altímetro              

b) Placa de medição do 
comprimento 

             

c) Balança pediátrica (para 
crianças com peso inferior à 10 
kg) 

             

d) Balança do tipo relógio (para 
crianças até aos 2 anos de 
idade) 

             

e) Balança plataforma (para 
crianças dos 2 até aos 14 anos) 

             

f) Fita de Perímetro Braquial para 
crianças 

             

Total               
Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

     

1.1.1. Equipamento para avaliação antropométrica nos serviços de saúde materna 
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Serviços de saúde materna 
Verifique se no gabinete da CPN e 
CPP da US existe o seguinte: 

CPN CPP 
Comentários S N N/A S N N/A 

a) Balança plataforma        
b) Fitas de Perímetro Braquial para 

grávidas e lactantes 
       

Total        

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

   

1.1.2. Material de apoio (job aids) nas consultas integradas da criança 

Consultas integradas da criança  
Verifique se no gabinete da CCR, 
CCS, Consulta de Pediatria e 
Internamento da Unidade Sanitária 
existe o seguinte: 

CCR CCS 
Consulta de 

Pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 

a) Instruções de medição do peso 
usando balança pediátrica 

             

b) Instruções de medição do peso 
usando balança relógio 

             

c) Instruções de medição do peso 
usando balança plataforma 

             

d) Instruções de medição da altura e 
comprimento 

             

e) Instruções de medição do 
perímetro braquial 

             

f) Tabela de instruções de medição 
e avaliação da gravidade de 
edema bilateral 

             

g) Tabela de desvio padrão para 
classificação do estado nutricional 
para crianças dos 0-23 meses, 
dos 24 -59 meses, e dos 5-14 
anos do sexo masculino e 
feminino 

             

h) Fluxograma de manejo da 
desnutrição aguda (crianças dos 
0-14 anos) 

             

i) Tabela com orientação do 
tratamento (quantidades de ATPU, 
ASPU e de MAE a serem 
prescritas) 

             

Total               
Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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1.1.2. Material de apoio (job aids) nos serviços de saúde materna  

Serviços de saúde materna 
Verifique se no gabinete da CPN e 
CPP da US existe o seguinte: 

CPN CPP 
Comentários S N N/A S N N/A 

a) Tabela de instruções de medição 
do PB   

       

b) Tabela de pontos de corte de PB 
para classificação da desnutrição 

       

c) Tabela de ganho de peso mensal 
para classificação da desnutrição 

       

d) Fluxograma de manejo da 
desnutrição aguda em pacientes ≥  
15 anos 

       

e) Tabela de orientação para o 
tratamento (quantidades de ATPU, 
ASPU e de MAE a serem 
prescritas) 

       

Total        

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

   

1.1.3. Materiais de Monitoria & Avaliação actualizados nas consultas integradas da criança1 

Consultas integradas da criança  
Verifique se no gabinete da CCR, 
CCS, Consulta de Pediatria e 
Internamento da Unidade Sanitária 
existe o seguinte: 

CCR CCS 
Consulta de 

Pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 

a) Livro de registo do PRN para 
crianças dos 0-14 anos 

             

b) Fichas de resumo mensal              

c) Multicartão no internamento      

d) Fichas de resumo do internamento     

Total               
Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

     

  

                                                 
1 Com a introdução dos novos materiais de SMI, as fontes de dados do PRN poderão mudar. 
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1.1.3. Materiais de Monitoria & Avaliação actualizados nos serviços de saúde materna 

Serviços de saúde materna 
Verifique se no gabinete da CPN e 
CPP da US existe o seguinte: 

CPN CPP 
Comentários S N N/A S N N/A 

a) Livro de registo para pacientes ≥ 
15 anos 

       

b) Fichas de resumo mensal        

Total        
Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

   

 

Síntese do Equipamento e Materiais de Apoio 

Percentagem de itens alcançados por padrão CCR CCS 
Consulta de 

Pediatria Internamento CPN CPP 
1.1 A Unidade Sanitária possui equipamento e 
materiais de apoio funcionais necessários para 
implementação de actividades do PRN.  
[Média de itens alcançado por padrão (=sumário 
das percentagens abaixo/3*)] 

      

1.1.1. Equipamento para avaliação 
antropométrica 

      

1.1.2. Material de apoio (job aids)       
1.1.3 Materiais de Monitoria & Avaliação 
actualizados 

      

 

*Notar: Para o denominador, considerar o número dos padrões com “sim” e “não.” Se for não aplicável (N/A), não deve 
ser considerado no denominador. 
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2. Assistência Clínica 

Padrão de Desempenho 2.1. Na Unidade Sanitária existem protocolos e 
actividades que orientam e apoiam a implementação das actividades do PRN 
Meios de verificação: (a) Rever protocolos existentes e verificar sua consistência com as recomendações mais actualizadas do 
MISAU, (b) Rever os processos de avaliação que estiverem presentes na US bem como os relatórios destas avaliações, (c) Rever o 
livro pautado de visitas, (d) Rever a copia do informe de assistência técnica e supervisão na secretaria. 

Verifique se na Unidade Sanitária existe: S N N/A Comentários 

a) Manual do PRN Volume I que orienta a 
implementação do PRN 

    

b) Manual do PRN Volume II que orienta a 
implementação do PRN 

    

c) Actividades de supervisão e de 
assistência técnica que apoiam a 
implementação do PRN 

    

Total     

Percentagem de itens alcançados na 
Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

  

 

Padrão de Desempenho 2.2. O pessoal de saúde faz uma avaliação, classificação, 
tratamento e aconselhamento nutricional correcto e de acordo com as 
recomendações mais actualizadas  
Meios de verificação: (a) Rever os processos clínicos dos pacientes, (b) Rever Multicartão, (c) Rever livros de registo, e (d) Assistir a 
pelo menos 2 consultas onde são prestadas actividades do PRN. Marcar “N” se existir qualquer falha de “(a)” a “(d)”.  

2.2.1. Avaliam e classificam o estado nutricional de todos os pacientes nas consultas integradas da criança 
Consultas integradas da criança  
Verifique se as enfermeiras/clínicos 
da CCR, CCS, Consulta de Pediatria 
e Internamento: 

CCR CCS 
Consulta de 

pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 
a) Fazem história clínica completa 

com enfâse na história alimentar da 
criança 

             

b) Medem correctamente o peso de 
todas as crianças 

             

c) Medem correctamente a altura e 
comprimento de todas as crianças 

             

d) Medem correctamente o perímetro 
braquial de todas as crianças  

             

e) Pesquisam a presença de edema 
bilateral  

             

f) Usam tabelas de desvio padrão 
para idade e sexo para classificar o 
estado nutricional das crianças   

             

Total      
Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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2.2.1. Avaliam e classificam o estado nutricional de todos os pacientes nos serviços da saúde materna  
Serviços de saúde materna 
Verifique se as enfermeiras da CPN 
ou CPP 

CPN CPP 

Comentários S N N/A S N N/A 

a) Fazem história clínica completa 
com enfâse na história alimentar 
durante e antes da gravidez 

       

b) Medem correctamente o peso de 
todas as mulheres  

       

c) Medem correctamente o perímetro 
braquial 

       

d) Pesquisam a presença de edema 
bilateral e fazem o diagnóstico 
diferencial com outras causas de 
edema bilateral na gravidez 

       

e) Usam as tabelas de perímetro 
braquial e ganho de peso para 
classificar o estado nutricional  

       

Total        

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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2.2.2. Oferecem apoio e tratamento nutricional correcto a todos os pacientes nas consultas integradas da 
criança 
Consultas integradas da criança  
Verifique se as 
enfermeiras/clínicos da CCR, 
CCS, Consulta de Pediatria e 
Internamento: 

CCR CCS 
Consulta de 

pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 

a) Referem todas as crianças com 
Desnutrição Aguda Grave (DAG) 
com complicações médicas, 
edema bilateral ou falta de apetite 
para o internamento 

             

b) Oferecem leites terapêuticos a 
todas as crianças com DAG no 
internamento com complicações 
médicas 

             

c) Oferecem LOA se F75 e F100 
não estiverem disponíveis a todas 
as crianças com complicações 
médicas no internamento  

             

d) Oferecem ReSoMal a todas as 
crianças com DAG no 
internamento que estejam 
desidratadas 

             

e) Oferecem ATPU a todas as 
crianças com DAG e sem 
complicações médicas 

             

f) Oferecem ASPU ou MAE (CSB 
Plus) a todas as crianças com 
Desnutrição Aguda Moderada 
(DAM) (ou ATPU, quando ASPU 
e MAE não estiverem disponíveis 
na US) 

             

g) Aconselham as mães sobre os 
benefícios do ATPU, ASPU e/ou 
da MAE no tratamento e em 
como melhorar a dieta da criança 
com os alimentos localmente 
disponíveis 

             

h) Dão alta a criança segundo os 
protocolos 

             

Total              

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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2.2.2. Oferecem apoio e tratamento nutricional correcto a todos os pacientes nos serviços de saúde materna 
Serviços de saúde materna 
Verifique se as enfermeiras da CPN 
ou CPP 

CPN CPP 

Comentários S N N/A S N N/A 

a) Referem todas as mulheres com 
DAG com complicações médicas, 
edema bilateral ou falta de apetite 
para o internamento 

       

b) Oferecem ATPU numa dose fixa 
diária de 2 saquetas para todos os 
casos de DAG tratados no 
ambulatório 

       

c) Oferecem ASPU numa dose fixa 
diária de 2 saquetas por dia ou 1 
saco de MAE para um mês a todas 
as mulheres com DAM. Se ASPU 
ou MAE não estiverem disponíveis, 
oferecer ATPU numa dose de 2 
saquetas por dia. 

       

d) Aconselham a paciente a melhorar 
a dieta com alimentos localmente 
disponíveis e a consumir todo 
ATPU, ASPU ou MAE oferecido 

       

e) Dão alta quando a mulher tiver PB 
≥ 23 cm em 2 visitas consecutivas 

       

Total        

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

   

 

2.2.3. Prescrevem medicamentos de rotina a todos os pacientes em tratamento nutricional nas consultas 
integradas da criança 

Consultas integradas da criança  
Verifique se as enfermeiras/clínicos 
da CCR, CCS, Consulta de Pediatria 
e Internamento: 

CCR CCS 
Consulta de 

pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 

a) Prescrevem desparasitante 
(albendazol ou mebendazol) a 
crianças maiores de 1 ano apenas 
na 2ª semana de tratamento 

             

b) Prescrevem amoxicilina para 7 dias 
a todas as crianças maiores de 6 
meses com DAG para tomarem em 
casa, independentemente de 
mostrarem sinais de infecção 

             

Total              

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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2.2.3. Prescrevem medicamentos de rotina a todos os pacientes em tratamento nutricional nos serviços de 
saúde materna 

Serviços de saúde materna 
Verifique se as enfermeiras da CPN 
ou CPP 

CPN CPP 

Comentários S N N/A S N N/A 

a) Prescrevem amoxicilina a todas 
mulheres grávidas e lactantes com 
DAG para tomar em casa  

       

b) Prescrevem mebendazol a 
mulheres grávidas com DAG ou 
DAM APENAS no 2º ou 3º trimestre 

       

c) NÃO prescrevem mebendazol a 
mulheres lactantes nos primeiros 6 
meses pós-parto 

       
 

Total        

Percentagem de itens alcançados 
por sector  
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

   

 

Padrão de Desempenho 2.3. Na Unidade Sanitária existem mecanismos de 
coordenação com serviços comunitários locais 
Meios de Verificação: Rever registos e preguntar ao pessoal sobre o funcionamento da US 

A Unidade Sanitária existe: S N N/A Comentários 

a) Comunicação de todos os casos de 
faltas e abandonos aos ACSs e 
APEs     

b) Mecanismos de busca activa de 
pacientes faltosos e abandonos     

c) Coordenação estreita entre o 
responsável de nutrição e o 
responsável da saúde da 
comunidade     

d) Um sistema de referência/contra-
referência entre a US e a 
comunidade funcional     

Total     

Percentagem de itens alcançados 
na Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”)   
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Padrão de Desempenho 2.4. Na Unidade Sanitária são oferecidos programas de 
educação nutricional e demonstrações culinárias  
Meios de verificação: (a) Assistir programas de educação nutricional e demostrações culinárias oferecidos na Unidade Sanitária e (b) 
Rever o plano de actividades de educação nutricional e demostrações culinárias da Unidade Sanitária 

Na Unidade Sanitária o pessoal de 
saúde (responsável de nutrição) deve: S N N/A Comentários 

a) Fornecer informação e educação 
nutricional correctas e mais 
actualizadas aos pacientes 

    

b) Estabelecer um plano de actividades 
de educação nutricional e 
demostrações culinárias  

    

c) Realizar demonstrações culinárias 
pelo menos 1 vez por mês 

    

Total     

Percentagem de itens alcançados na 
Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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Síntese da Assistência Clínica 
Percentagem de itens alcançados por 
padrão CCR CCS 

Consulta 
de Pediatria Internamento CPN CPP US 

2.1. Na Unidade Sanitária existem 
protocolos e actividades que orientam e 
apoiam a implementação das actividades 
do PRN 

  

 
2.2 O pessoal de saúde faz uma 
avaliação e classificação, tratamento e 
aconselhamento nutricional correctos e 
de acordo com as recomendações mais 
actualizadas 
[Média de itens alcançado por padrão 
(=sumário das percentagens abaixo/3*)] 

       

2.2.1. Avaliam e classificam o 
estado nutricional de todos os 
pacientes 

       

2.2.2. Oferecem apoio e tratamento 
nutricional correcto a todos os 
pacientes 

       

2.2.3. Prescrevem medicamentos 
de rotina a todos os pacientes em 
tratamento nutricional 

       

 
2.3 Na Unidade Sanitária existem 
mecanismos de coordenação com 
serviços comunitários locais 

  

 
2.4 Na Unidade Sanitária são oferecidos 
programas de educação nutricional e 
demonstrações culinárias 

  

 

*Nota: Para o denominador, considerar o número dos padrões com “sim” e “não.” Se for não aplicável (N/A), não deve 
ser considerado no denominador. 
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3. Recursos Humanos 

Padrão de Desempenho 3.1. Na Unidade Sanitária existe pessoal formado no 
Programa de Reabilitação Nutricional 
Meios de verificação: Rever os registos de formação da Unidade Sanitária 

Verifique se na Unidade Sanitária existe: S N N/A Comentários 

Pelo menos uma pessoa formada no âmbito do PRN em cada um dos seguintes serviços: 

a) Consulta da Criança em Risco     

b) Consulta da Criança Sadia     

c) Consulta de Pediatria/TARV Pediátrico     

d) Enfermaria de Pediatria/Malnutrição     

e) Consulta Pré Natal     

f) Consulta Pós Parto     

Total     

Percentagem de itens alcançados na 
Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

  

 

Sínteses dos Recursos Humanos 
Percentagem de itens alcançados por 
padrão CCR CCS 

Consulta de 
Pediatria Internamento CPN CPP US 

3.1 Na Unidade Sanitária existe pessoal 
formado no Programa de Reabilitação 
Nutricional 
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4. Logística 

Padrão de Desempenho 4.1. A Unidade Sanitária tem um sistema de logística 
efectivo que garante permanente disponibilidade e distribuição de produtos 
nutricionais (produtos terapêuticos, alimentos suplementares e suprimentos 
necessários) 
Meios de verificação: Verificar a estrutura do sistema logístico (certifique de que todas as ferramentas necessárias para aquisição e 
distribuição dos suprimentos estão no local) 

Verifique se na Unidade Sanitária o 
responsável pela logística: S N N/A Comentários 

a) Faz registo diário do estoque dos 
produtos nutricionais 

    

b) Faz estabelecimento de prioridades 
de distribuição 

    

c) Faz previsão das necessidades para 
todos os níveis de provisão de 
serviços com base no consumo do 
mês anterior 

    

d) Faz requisição dos produtos 
nutricionais com antecedência 
(depois de consumido 80% do stock) 

    

e) Usa o procedimento de “primeiro a 
expirar, primeiro a sair” 

    

Total     

Percentagem de itens alcançados na 
Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 
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Padrão de Desempenho 4.2. A Unidade Sanitária tem um armazém ou depósito 
para produtos nutricionais com condições adequadas 
Meios de verificação: Verificar ou auditar o armazém (de preferência usando uma lista de verificação) 

Verifique se o armazém ou depósito 
da Unidade Sanitária: S N N/A Comentários 

a) Apresenta condições de higiene 
adequadas 

    

b) Tem ventilação adequada     

c) Tem as paredes secas e sem sinais 
de humidade 

    

d) Está livre de ratos e insectos     

e) Tem os produtos nutricionais à uma 
distância adequada das paredes 

    

f) Tem os produtos nutricionais 
arrumados de forma adequada e 
separados de produtos químicos 

    

g) Recebe os produtos terapêuticos em 
boas condições 

    

Total     

Percentagem de itens alcançados na 
Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

  

 

Sínteses da Logística 
Percentagem de itens alcançados por 
padrão CCR CCS 

Consulta de 
Pediatria Internamento CPN CPP US 

4.1 A Unidade Sanitária tem um sistema de 
logística efectivo que garante permanente 
disponibilidade e distribuição de produtos 
nutricionais (produtos terapêuticos, 
alimentos suplementares e suprimentos 
necessários) 

  

 
4.2 A Unidade Sanitária tem um armazém 
ou depósito para produtos nutricionais com 
condições adequadas 
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5. Monitoria & Avaliação 

Padrão de Desempenho 5.1. A Unidade Sanitária tem um sistema de Monitoria e 
Avaliação funcional 
Meios de verificação: (a) Rever os métodos usados para recolha e análise de dados e (b) Rever os instrumentos usados para a 
recolha de dados 

Consultas integradas da criança  
Verifique se na CCR, CCS, 
Consulta de Pediatria e 
internamento a enfermeira: 

 
CCR 

 
CCS 

Consulta de 
pediatria Internamento 

Comentários S N N/A S N N/A S N N/A S N N/A 

a) Regista correctamente a 
informação no livro de registo 
do PRN  

             

b) Preenche correctamente o 
cartão do doente2  

             

c) Preenche correctamente a ficha 
do resumo mensal 

             

d) Preenche correctamente o 
Multicartão no internamento 

             

Total              

Percentagem de itens 
alcançados por sector 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

     

 

Serviços de saúde materna 
Verifique se na CPN e CPP, a 
enfermeira: 

CPN CPP 

Comentários S N N/A S N N/A 

a) Regista correctamente a 
informação no livro de registo do 
PRN  

       

b) Preenche correctamente o cartão 
do doente  

       

c) Preenche correctamente a ficha 
do resumo mensal 

       

Total        

Percentagem de itens alcançados 
por sector 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

   

 

  

                                                 
2 Considera-se que o cartão do doente está correctamente preenchido quando pelo menos tem todos os campos que permitem fazer 
a avaliação e classificação nutricional devidamente preenchidos (peso, altura/comprimento, idade, perímetro braquial, IMC/idade e/ou 
IMC). 
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Padrão de Desempenho 5.2. A Unidade Sanitária processa e analisa os dados de 
Monitoria e Avaliação na frequência estabelecida.  
Meios de verificação: (a) Rever os resumos mensais do PRN 

Verifique se a Unidade Sanitária: S N N/A Comentários 

a) Processa e analisa os dados do 
PRN I na frequência estabelecida     

b) Processa e analisa os dados do 
PRN II na frequência estabelecida     

c) Envia regularmente os dados para 
os SDSMAS     

Total     
Percentagem de itens alcançados 
na Unidade Sanitária 
(=total “sim”/total “sim”+ total “não”) 

  

 

Síntese da Monitoria & Avaliação 
Percentagem de itens alcançados 
por padrão CCR CCS 

Consulta de 
Pediatria Internamento CPN CPP US 

5.1 A Unidade Sanitária tem um 
sistema de Monitoria e Avaliação 
funcional 

       

 
5.2 A Unidade Sanitária processa e 
analisa os dados de Monitoria e 
Avaliação na frequência estabelecida 
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Comentários Gerais 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Síntese do Resultado da Medição de Desempenho de Serviços de Nutrição do 
Programa de Reabilitação Nutricional  

Província: 

Distrito: 

Nome da Unidade Sanitária:     Nº da US:  Tipo de US: 

Tipo de Serviço      □ CCS      □ CCR      □ Consulta Pediatria      □ Internamento      □ CPN      □ CPP 

Nome do responsável pelo PRN na US 

Nome do responsável pela avaliação:    Data:        /       /  

 

Percentagem de itens alcançados por secção CCR CCS 

Consulta 
de 

Pediatria 
Interna
mento CPN CPP 

Unidade  
Sanitária 

1. Equipamento e Materiais de Apoio 
Padrão de Desempenho 1.1. A Unidade Sanitária possui 
equipamento e materiais de apoio funcionais necessários 
para implementação de actividades do PRN 

       

2. Assistência Clínica 
Padrão de Desempenho 2.1. Na Unidade Sanitária existem 
protocolos e actividades que orientam e apoiam a 
implementação das actividades do PRN 

  

Padrão de Desempenho 2.2. O pessoal de saúde faz uma 
avaliação e classificação, tratamento e aconselhamento 
nutricional correcto e de acordo com as recomendações 
mais actualizadas 

       

Padrão de Desempenho 2.3. Na Unidade Sanitária existem 
mecanismos de coordenação com serviços comunitários 
locais 

  

Padrão de Desempenho 2.4. Na Unidade Sanitária são 
oferecidos programas de educação nutricional e 
demonstrações culinárias 

  

3. Recursos Humanos 
Padrão de Desempenho 3.1. Na Unidade Sanitária existe 
pessoal formado no Programa de Reabilitação Nutricional  

  

4. Logística 
Padrão de Desempenho 4.1. A Unidade Sanitária tem um 
sistema de logística efectivo que garante permanente 
disponibilidade e distribuição de produtos nutricionais 
(produtos terapêuticos, alimentos suplementares e 
suprimentos necessários) 

  

Padrão de Desempenho 4.2. A Unidade Sanitária tem um 
armazém ou depósito para produtos nutricionais com 
condições adequadas 

  

5. Monitoria & Avaliação 
Padrão de Desempenho 5.1. A Unidade Sanitária tem um 
sistema de Monitoria e Avaliação funcional 

       

Padrão de Desempenho 5.2. A Unidade Sanitária processa 
e analisa os dados de Monitoria e Avaliação na frequência 
estabelecida  
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