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Orientação passo a passo para receber o certificado do nutriDia para o 
seu hospital 

Três critérios de qualidade devem ser atingidos para receber o certificado do nD: 

1. No mínimo 8 pacientes de cada Unidade devem ser incluídos na auditoria 
(este também é o número mínimo necessário para receber um relatório da 
Unidade) 

2. No mínimo 60% de todos os pacientes presentes no nD devem ser 
incluídos na auditoria do nD.  

3. No mínimo 80% dos pacientes (que participaram no nutriDia) devem estar 
incluídos na folha de avaliação de evolução 30 dias após o nD. 

 
A. Para solicitar o certificado do nD, faça o login na conta da sua Unidade 

usando  

Nome do usuário:códigodocentrondcódigodaunidade 

Senha: códigodaunidade. 

 

B. Selecione "Certificado". (Disponível apenas depois de entrar com os 
dados da evolução)”.  

 

Complete o breve questionário (9 questões) para o seu centro registrado 
(código do centro) e pressione "Salvar"/“Save”. Note que os campos marcados 
são obrigatórios. 
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C. Depois disto, existem três possibilidades: 
 

1. Os três critérios de qualidade foram alcançados: 

 

Se isto aconteceu com a sua Unidade, será fornecido um certificado. Neste caso, 
as três primeiras linhas no processo de certificação estão respondidas com 
"sim”/“yes”. Coloque o nome do seu centro e instituição da maneira que devem 
constar no certificado. Se você quiser, poderá colocar também o nome do 
Coordenador local do nD para receber um certificado personalizado.  

ATENÇÃO: Antes de apertar "Salvar", tenha certeza que todos os dados estão 
corretos (não é possível realizar depois nenhuma alteração). 
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Após realizar os passos acima, você solicitou com sucesso o certificado do nD 
para esta Unidade. Seu certificado será fornecido em duas vias: um para a 
Unidade e um personalizado. Ambos estarão disponíveis para ser baixados 
imediatamente na respectiva conta personalizada da Unidade no website do 
nutritionDay. 

Se mais de uma Unidade deste centro participou do nD neste ano, entre em cada 
conta da Unidade individualmente e repita o processo como descrito a partir do 
ponto 1. Caso a Unidade não tenha atingido só critérios de qualidade, siga a 
orientação passo a passo conforme indicado em 2 ou 3.  

2. Os critérios 1 e 2 foram alcançados, mas o critério 3, "Mínimo de 
80% dos pacientes foram incluídos na avaliação da evolução", não foi 

atingido.  

 

Se esta Unidade não atingiu o critério de qualidade desejado incluindo um 
mínimo de 80% dos pacientes na avaliação de evolução, você tem a 
oportunidade de acrescentar as informações da evolução que estão faltando para 
atingir os limites deste critério.  
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a. Se não for possível incluir >80% das avaliações das evoluções, este 
critério de qualidade permanece incompleto e não poderá ser corrigido 
para o respectivo ano. O certificado desta Unidade não poderá ser 
fornecido. Cheque se outras Unidades do seu centro atingiram os critérios 
de qualidade e podem se candidatar ao certificado. Lembre-se destes 
limites de qualidade para a sua próxima participação. 

b. Se foi possível adicionar os dados que faltavam, todas as três linhas agora 
estão respondidas com "sim". Neste caso, siga a parte 1 deste guia passo 
a passo para continuar o processo de geração do certificado.  
 

3. O limite de qualidade do número mínimo de pacientes incluídos no 
nutriDia não foi atingido.  

• Mínimo de 8 pacientes devem ser incluídos por Unidade  
• Mínimo de 60% de todos os pacientes presentes no nD devem estar 

incluídos na auditoria do nD.  

 

 

Se o primeiro ou o segundo critério, ou ambos, não foram alcançados pela sua 
Unidade, eles não podem ser corrigidos ou mudados para o respectivo ano. 
Contudo, nós esperamos que sua participação tenha sido proveitosa para você e 
sua instituição e agradecemos muito  pela sua participação. Lembre-se destes 
limites de qualidade para a sua próxima participação no nutriDia.  

 

 

 

 

 


