
Bem-vindos ao nutritionDay mundial!
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Fundamentação

15 - 40% dos pacientes hospitalizados estão desnutridos
Existem vários sistemas de classificação mas nenhum inclui desfechos validados

nutritionDay é baseado na Resolução
ResAP(2003)3 para cuidados
nutricionais e alimentares em
hospitais, que foi adotada pelo
Conselho da Europa 2003.

“desnutrição hospitalar”
“desnutrição dos idosos” 

“desnutrição associada a doenças”
maiores problemas identificados pelos 

especialistas em instituições de saúde
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• Mais informações são necessárias para entender
sobre:
– Pontos críticos nos hospitais e instituições de 

longa permanência
– Variabilidade da desnutrição nas unidades
– Grupos de risco nutricional

• Possuir dados nacionais, regionais e locais 
atualizados que possam ser comparados

• Criar conscientização da desnutrição associada a 
doenças nas instituições de saúde

• Criar uma comunidade que fale uma linguagem 
semelhante e possa produzir novas evidências 
juntos

Da ResAP(2003) ao nDay 

A ideia do nDay 
nasceu em 2005
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O que é o nutriDia?
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a conscientização da desnutrição associada a doenças
nas instituições de saúde e melhorar a qualidade dos
cuidados nutricionais
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nas instituições de saúde e melhorar a qualidade dos
cuidados nutricionais

nutritionDay ocorre todo ano em Novembro como uma
auditoria transversal de 1 dia, e representa uma das
maiores bases de dados internacionais de pacientes
hospitalizados.

Num dia específico, nutriDia, enfermarias hospitalares e
instituições de longa permanência coletam dados de suas
unidades anonimamente e as transferem para a base de
dados mundial do nDay.

As unidades participantes recebem um relatório gráfico
gratuito que compara os resultados da unidades com a
referência mundial. O relatório mostra indicadores
específicos de qualidade dos cuidados nutricionais e cria
a base para comparação e monitorização contínua dos
cuidados nutricionais dentro da unidade.



nutritionDay key elements

sem custos
Todos os documentos 
necessários são baixados do site 
nDay

fácil
Não é necessário nenhum conhecimento 
específico para a implementação do 
projeto

centrado no paciente
Pacientes estão diretamente envolvidos 
para responder um questionário

sobre o estado nutricional do paciente, doença e desfecho

retorno ao prestador de cuidados

sem barreiras do 
idiomaquestionários disponíveis em mais de 30 idiomas 

permitindo a inclusão de grupos minoritários de 
pacientes

anonimato
Nome e detalhes dos centros e unidades 

participantes são codificados.

auditoria de um dia
A coleta de dados ocorre todo ano em 

Novembro em um dia agendado em todo o 
mundo
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Elementos CHAVE do nutriDia
nutriDia é realizado em hospitais e instituições 

de longa permanência



nutritionDay 2006-2021
de uma ideia a uma iniciativa mundial
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Países em 
todo o 
mundo

Unidades

Pacientes e 
residentes
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O CONCEITO do 
nutriDianutriDia é a coleta de dados de um dia realizada 

em hospitais e instituições de longa permanência 

Colete dados Obtenha relatórios da 
unidade

Faça análises 
comparativas

Receba certificado

A coleta de dados é 
realizada no nutriDia. 

Os dados são 
digitados na base de 
dados mundiais do 

nDay

Compare os dados da 
sua unidade com 

referências mundiais 
na mesma 

especialidade. Baixe 
gratuitamente os 
relatórios gráficos

Compare os dados da 
sua unidade ao longo 
do tempo, discuta os 
planos de cuidados 
nutricionais, use o 

nutriDia como 
ferramenta para 
avaliar qualidade

Obtenha o 
Certificado do nDay 
para a enfermaria e 

personalizado para o 
Coordenador do 
nutriDia. Atinja 

padrões de qualidade 
na coleta dos dados
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Data collection on nDay
Data entry into database + outcome entry! 

Quality Criteria in data collection:
1. A minimum of 8 patients/unit have to be 
included in nDay
2. A minimum of 60% of all patients present 
on nDay have to be included in nDay.
3. A minimum of 80% of patients that have 
participated in nutritionDay have to be 
included in the outcome evaluation
30/60/180 days after nDay, depending on 
nDay category.

O CONCEITO do nutriDia
nutriDia é a coleta de dados de um dia realizada em hospitais e instituições de longa 

permanência 

Colete dados

A coleta de dados é 
realizada no nutriDia. 

Os dados são 
digitados na base de 
dados mundiais do 

nDay

Receba certificado
Obtenha o Certificado 

do nDay para a 
enfermaria e 

personalizado para o 
Coordenador do 

nutriDia. Atinja padrões 
de qualidade na coleta 

dos dados

Coleta de dados no nutriDia
Entrada dos dados + desfecho na base de dados!

Critérios de qualidade na coleta de dados:
1. Um mínimo de 8 pacientes/unidade devem ser 

incluídos no nDay
2. Um mínimo de 60% de todos os pacientes 

presentes no nutriDia devem ser incluídos
3. Um mínimo de 80% dos pacientes que 

participaram do nutriDia devem ser incluídos 
na avaliação do desfecho de 30/60/180 dias 
após nutriDia, dependendo da categoria.

Entrada dos dados + desfecho na base de dados!

O CONCEITO do nutriDia
nutriDia é a coleta de dados de um dia realizada em hospitais e instituições de longa 

permanência 



© nutritionDay worldwide 2022

Questionários do nutriDia

Questionários para 4 
locais (em + 30 idiomas)

Hospital Oncologia UTI Instituições de 
longa permanência 

(ILP)
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Hospital HospitalExpress Oncologia UTI ILPPreenchido por Folhas

Estrutura hospitalar
Organização do hospital

Estrutura da unidade
Organização da unidade

Sobre o paciente
Diagnóstico, tratamento e 

terapia/cuidado nutricional

Questionário do paciente
Ingestão alimentar/bebidas no 

nutriDia, mobilidade, estado de saúde

Avaliação do desfecho
30/60/180 dias após nutriDia

COVID-19
infecções atuais ou anteriores

NOVO!

Questionários do nutriDia
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Relatórios de unidade nutriDia

Hospital HospitalExpress Oncologia UTI ILP

Relatório gráfico Relatório numérico Relatório Oncologia Relatório UTI Relatório das 
Instituições de longa 

permanência
Novo em 

2018



https://www.nutritionday.org/en/about-nday/national-reports/index.html

Relatório gráfico Relatório numérico
Novo em 

2018

Hospital
Hospital

Relatório nacional

Relatório nacional

Relatórios nacionais do nutriDia
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Resumo do nutriDia

nutriDia é uma ferramenta simples e gratuita para:
• Quantificar a prevalência de risco nutricional em unidades hospitalares e instituições de lona 

permanência
• Inclui a coleta de desfecho do paciente (30, 60 ou 180 dias após nutriDia)
• Unidades participantes recebem um relatório com comparação mundial (dados de referência)
• Idealmente, pode ser uma ação de nível nacional em um dia específico

Avaliação de intervenções para modificar os cuidados nutricionais é possível
• Pergunte sobre a história na admissão do paciente
• Pergunte aos pacientes sobre sua ingestão alimentar na semana prévia (perda de peso?) 
• Monitore e registre a ingestão alimentar diariamente (como mede a temperatura)
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Benefícios na participação do nutriDia

• Promove o bom cuidado nutricional na sua instituição
• Aumenta a conscientização da desnutrição na sua instituição
• Monitora o desenvolvimento da condição nutricional de seus 

pacientes/residentes
• Compare dados da sua isntituição com outros de tomo o mundo
• Inicie dsicussões com sua equipe sobre estratégias para melhora
• Base para uma parceria ativa entre pacientes e cuidadores

Use nutriDia com uma ferramenta para segurança da 
qualidade e avaliação comparativa na sua unidade a cada ano.

Segurança da qualidade Comparabilidade   Certificação
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Como participar do nutriDia

• Cheque os PASSOS SIMPLES para 
participação

• Entre em www.nutritionDay.org

• Participação é isenta de custos e obtida com 
um endereço de email válido

• Cheque o guia passo-a-passo para as 
diferentes categorias

PASSOS SIMPLES
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Guia de participação no nutriDia 
Através de uma orientação passo-a-passo

ORIENTAÇÃO PASSO-A-PASSO

HOSPITAL UTI ILP

REGISTRAr no 
nDay 

SOLICITAR 
CÓDIGOS

DIGITAR DADOS 
e BAIXAR 

RELATÓRIOS

ORIENTAÇÃO PASSO-A-PASSO
Todas as categorias



1.Clique em “Registration” 
para registrar no nDay

www.nutritionDay.org

Registro no nDay (1)
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Registro no nDay (2)

1.Entre com seus dados pessoais

2. Clique em 
“Create Account”
• Você vai recebr um e-mail de 

confirmação da validação no e-mail
informado.

Preferred username: escolha um usuário (min 6 caracteres)
Password: escolha uma senha (min 5 caracteres)
Repeat: repita a senha
First Name:                        entre seu primeiro nome
Last Name: entre seu sobrenome
Title: título
Hospital name:         nome da sua instituição
Address: endereço (rua, número)
City: cidade onde sua instituição se localiza
Country: selecione seu país
County/province:               estado
Postal code: CEP sem traço
Telephone: telefone para contato (dia de semana, 

incluindo +55)
Fax: número fax incluindo +55

E-mail: seu email (precisa ser válido para 
confirmação do registro e recebimento do 
relatório da sua unidade para comparações) 

Language: preencha com o idioma preferido para os 
questionários

Homepage: preencha a homepage da sua instiuição, se 
houver

Preencha os campos em destaque
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Confirmation email

Registro no nDay (3)

4. Clique “Enter”
para completar o 

processo de registro

3. Clique no link 
para confirmar o 
email
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Solicitação de códigos nDay (1)

1.Clique em
“my nDay Login” 

www.nutritionDay.org
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2. Solicite os códigos  
Solicite um código de centro para sua 
instituição
Solicite um código de unidade para cada 
unidade participante
Veja todos os códigos solicitados aqui

www.nutritionDay.org
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Solicitação de códigos nDay (1)



www.nutritionDay.org

3. Faça login na sua conta do 
nDay
Entre seu nome de usuário e senha para entrar 
na sua conta pessoal

clique “login”
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Solicitação de códigos nDay (1)



Solicite um novo código (4)

Você pode ALTERAR seus 
dados de contato aqui!

CLIQUE aqui para 
solicitar códigos. 
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Aqui você pode ser 
seus códigos ativos!

CLIQUE aqui para solicitor um 
novo Código de CENTRO. 
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Solicitar um código de centro



Solicitar um código de centro

CLIQUE aqui para solicitar Código de 
CENTRO.

1) Nome: Preencha o nome da sua instituição.

2) Especialidade: Escolha o tipo/especialidade do seu centro. 

3) Número de camas: Selecione a capacidade do seu centro (número máx. de 

camas no seu centro). 

4) Email: Confirma seu endereço de email.

Preencha os campos em destaque



4) CLICK here 
to ACTIVATE 
UNIT CODE.

3) Email: Por favor, confira seu email.

1) Nome: Preencha o nome da sua unidade.

2) Categoria*: escolha cuidadosamente a categoria da 
sua unidade (*não pode ser mudada depois) 

•nutritionDay para hospitais
•nutritionDay em instituições de longa permanência
•nutritionDay em UTI 

Preencha os campos em destaque

© nutritionDay worldwide 2022

Solicitar um código de unidade



Visão geral dos códigos
• Na sua conta do nDay você pode revisar todos os códigos de centros e unidades que você já solicitou

• Para um mesmo centro, múltiplos códigos de unidades podem ser solicitados. Lembre-se de especificar a 
categoria (hospital – ND; UTI – ICU; ou Instituição de longa permanência - NH)

Código do centro e 
códigos de unidades 
associadas

Código do centro

• Você pode repetir o procedimento para solicitação de códigos para quantas unidades você quiser. 
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Entrada de dados no nDay DATA (1)

www.nutritionDay.org

ENTRE os dados para hospitais, UTI ou instituição 
de longa permanência clicando o botão 
respectivo
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www.nutritionDay.org

Data entry code: 
códigocentroNDcódigounidade
Unit code: códigounidade

Exemplo:
Código do centro: 1234
Código da unidade: 5678

Data entry code: 1234ND5678
unit code: 5678

Para hospitais: Para UTIs: Para ILPs:

Data entry code: 
códigocentroICUcódigounidade
Unit code: códigounidade

Exemplo:
Código do centro: 1234
Código da unidade: 5678

Data entry code: 1234ICU5678
unit code: 5678

Data entry code: 
códigocentroNHcódigounidade
Unit code: códigounidade

Exemplo:
Código do centro: 1234
Código da unidade: 5678

Data entry code: 1234NH5678
unit code: 5678
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1. Selecione o idioma preferido
2. Preencha a folha do Hospital e da Unidade
3. Se houver pacientes com câncer na unidade, preencha também a folha de 

unidade ONCO

Depois de digitar os dados, clique “Save” e vá para “Patients Overview”.

3.2.

1.
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3. Digite os dados dos pacientes em “Patients Overview”:
digite os dados das folhas 2a/2b – clique em “Save and go to Sheet
3a”
digite os dados da folha 3a – clique em “Save and go to Sheet 3b”
digite os dados da folha 3b – clique em “Save and insert a new 
Patient’’

No caso de paciente com cancer, vá para item 4. 
4. Digite os dados das folhas ONCO  

3 4

5. Após digitar os dados do último 
paciente, clique em 

“Save” e “REPORT (R)”.
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Relatório do nDay (4)

1. Aprove o download marcando a caixa “Report Acceptance”
2 Escolha “Generate Report”
3 Baixe seu relatório numérico
4. Crie seu Relatório Gráfico (apenas para a categoria nDay hospital)

5. Após digitar os dados do último 
paciente, clique em 

“Save” e “REPORT (R)”.

3.

2.
1.

4.



Relatórios de unidades de anos 
anteriores podem ser baixados da “nDay 
Account” para todas as categorias
(Hospital, Express, UTI, ILP) 

www.nutritionDay.org
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Certificado do nDay (1)

1. Clique em Certificate e responda a uma 
breve pesquisa antes de obter o certificado

• O certificado do nDay para a categoria 
hospital é fornecido se os critérios de 
qualidade foram atingidos. 

• O certificado do nDay para a categoria UTI é 
fornecido pelo escritório do nutritionDay 
mediante solicitação se os critérios de 
qualidade foram atingidos. 

2.
1.
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2.
1.

Por favor, entre as informações para certificado 
do nDay para a “unidade” ou “personalizado”

• Depois clique em GENERATE CERTIFICATE
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Fique em contato com o nDay

office@nutritionDay.org
www.nutritionDay.org

nutridiabr@hotmail.com (BRAZIL)

Muito obrigada!

Mantenha-se seguro, mantenha-se saudável
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Fique em contato com o nDay

Facebook NewsletterTwitter

Siga nossas últimas novidades na mídia social e newsletter

@nutritionDayworldwide @nutritionDayorg
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www.nutritionDay.org Easy steps Questionnaires Reports

mais informações no 
www.nutritionDay.org

nDay national 
coordinators

SafetyFlyers and promo nDay ethics Newslette
r

nDay
Research
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Juntos para um melhor cuidado nutricional
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Links das orientações

12 passos para participar:
HOSPITAL https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/12steps_to_prepare_best_for_hospitals_EN.pdf
ICU https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/12steps_to_prepare_best_for_ICU_EN.pdf
NURSING HOMES https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/12steps_to_prepare_best_for_nursing_homes_EN.pdf

Registro:
HOSPITAL http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/guidance_for_registration_hospitals_english.pdf
ICU https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/guidance_for_registration_ICU_english.pdf
NURSING HOMES http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/guidance_for_registration_nursing_homes_english.pdf

Solicitação de códigos:
HOSPITAL http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/guidance_code_order_hospitals_english.pdf
ICU https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/guidance_code_order_ICU_english.pdf
NURSING HOMES http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/guidance_code_order_nursing_homes_english.pdf

Entrada de dados e download dos relatórios:
HOSPITAL http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/guidance_for_data_entry_and_report_download_english
ICU http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/ICU_guidance_for_data_entry_and_report_download_english.pdf
NURSING HOMES https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/nH_guidance_for_data_entry_english.pdf
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Muito obrigada!
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