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As áreas de atuação e 
atribuições do TND

RESOLUÇÃO CFN Nº 605/2018

São definidas as áreas de atuação do
Técnico em Nutrição e Dietética (TND):

I. Nutrição em Alimentação Coletiva.

II. Nutrição Clínica.

III. Nutrição em Saúde Coletiva.

IV. Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria
e no Comércio de Alimentos.



As áreas de atuação e atribuições do TND
RESOLUÇÃO CFN Nº 605/2018

Os TND, respeitados os limites compreendidos pelos componentes curriculares da
respectiva formação escolar, poderão exercer, sob a supervisão do nutricionista, as
atribuições previstas na resolução, nas seguintes áreas de atuação:

I. Nutrição em Alimentação Coletiva.

II. Nutrição Clínica.

III. Nutrição em Saúde Coletiva.



I. Área de Nutrição em Alimentação Coletiva (UAN)
RESOLUÇÃO CFN Nº 605/2018

O TND na Área de Nutrição em Alimentação Coletiva (UAN) poderá atuar em 
locais como: 

Serviços de alimentação coletiva (autogestão e concessão) em empresas e 
instituições, hotéis, hotelaria marítima, comissarias, hospitais, clínicas, bancos de 
sangue, spas, serviços de terapia renal substitutiva, Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) e similares, comunidades terapêuticas, em 
alimentação escolar em rede privada de ensino, restaurantes comerciais e similares, 
bufê de eventos e serviço ambulante de alimentação. 



Contribuir na elaboração do 
cardápio e verificar o seu 

cumprimento.

Contribuir na elaboração do 
Manual de Boas Práticas e 

acompanhar sua implantação e 
execução.

Contribuir na elaboração dos 
POP, acompanhar sua 

implantação e execução.

Contribuir na elaboração de 
relatórios técnicos de não 

conformidades.

Acompanhar e monitorar as 
atividades de seleção de 

fornecedores, procedência de 
alimentos, bem como a 

logística de compras.

Acompanhar e orientar a 
execução das atividades de 

recebimento, armazenamento, 
pré-preparo e preparo de 

alimentos, porcionamento, 
distribuição e transporte de 

refeições.

Avaliar as características 
organolépticas dos alimentos, 

produtos alimentícios e 
preparações culinárias de 

acordo com o PIQ estabelecido.

Supervisionar as atividades de 
higienização de alimentos, 
utensílios, equipamentos, 

ambientes e pessoal.

Orientar e monitorar o uso 
correto de uniformes e de 
Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) 
correspondentes à atividade.

Coletar dados e informações 
relacionadas às UAN.

Participar do planejamento, da 
execução e da avaliação dos 

programas de formação 
continuada da equipe.

Colaborar para o cumprimento 
e a aplicação das normas de 

segurança ocupacional.



Monitorar programas de 
manutenção preventiva e periódica 

de funcionamento e conservação 
dos equipamentos.

Registrar as atividades previstas no 
PCMSO dos funcionários da UAN, 

de acordo com as normas vigentes.

Auxiliar no planejamento e 
execução dos procedimentos de 

rotina, como escala de trabalho dos 
funcionários, controle de ponto, 

dentre outros.

Acompanhar as atividades de 
controle de qualidade em todo o 

processo produtivo, de acordo com 
o estabelecido no Manual de Boas 
Práticas e nos POP, atendendo às 
normas de segurança alimentar e 

nutricional.

Colaborar no desenvolvimento de 
preparações culinárias e respectivas 

fichas técnicas de preparações.

Cooperar no controle periódico das 
sobras, do resto-ingestão e análise 

de desperdício, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável.

Participar do levantamento de 
dados para os cálculos de 
informações nutricionais.

Aplicar testes de aceitabilidade.

Colaborar durante todo o processo 
produtivo com ações que 

preservem e recuperem o meio 
ambiente, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável.

Contribuir com o desenvolvimento 
de ações de educação alimentar e 

nutricional para a população 
atendida.



II. Área de Nutrição Clínica
RESOLUÇÃO CFN Nº 605/2018

O TND na Área de Nutrição Clínica poderá atuar em locais como: 

Hospitais, clínicas em geral, spas clínicos, Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, serviço terapia renal substitutiva, 
ambulatórios, banco de leite humano, postos de coleta de leite 
humano, lactário, central de terapia nutricional.



Subárea: Hospitais, clínicas em geral, spas clínicos, Instituições de Longa Permanência 
para Idosos, serviços de terapia renal substitutiva, ambulatórios e consultórios:

Coletar dados para atualização de planilha/mapa de alimentação do Serviço de Nutrição e Dietética.

Participar das atividades de triagem nutricional, conforme protocolo estabelecido pelo serviço.

Coletar informações junto aos usuários referentes à satisfação e à aceitabilidade da dieta.

Coletar dados antropométricos para subsidiar a avaliação nutricional a ser realizada pelo nutricionista.



Elaborar relatórios sobre o tipo e a quantidade de refeições a serem fornecidas.

Acompanhar e monitorar o porcionamento, a apresentação, o transporte e a distribuição das 
dietas/refeições. 

Avaliar as características dos alimentos e das preparações culinárias de acordo com os protocolos 
estabelecidos.

Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional para a população 
atendida.

Participar do planejamento, da execução e da avaliação dos programas de formação continuada da 
equipe.

Subárea: Hospitais, clínicas em geral, spas clínicos, Instituições de Longa Permanência 
para Idosos, serviços de terapia renal substitutiva, ambulatórios e consultórios:



Subárea: Banco de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano

Contribuir na elaboração 
do Manual de Boas 

Práticas e acompanhar 
sua implantação e 

execução.

Contribuir na elaboração 
dos POP e acompanhar 

sua implantação e 
execução.

Contribuir na elaboração 
de relatórios técnicos de 

não conformidades.

Efetuar os registros das 
mães doadoras, 

mantendo-os atualizados.

Orientar as doadoras 
quanto às práticas de 

higiene pessoal, visando 
a biossegurança.

Orientar as atividades 
referentes à ordenha, 

estocagem, pasteurização 
e controle de qualidade 

do leite humano.



Monitorar e registrar as 
temperaturas dos equipamentos 
de refrigeração instalados na sala 

de coleta, efetuando as 
anotações pertinentes para o 

controle de qualidade.

Fazer os procedimentos de 
controle de qualidade do leite 
humano, incluindo a coleta de 

amostra para os exames 
laboratoriais.

Identificar todos os recipientes 
de acordo com os protocolos do 

banco de leite humano.

Contribuir com o 
desenvolvimento de ações de 

educação alimentar e nutricional 
para a população atendida.

Participar do planejamento, da 
execução e da avaliação dos 

programas de formação 
continuada da equipe.

Subárea: Banco de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano



Subárea: Lactário e Central de Terapia Nutricional

Contribuir na elaboração do Manual de Boas Práticas e acompanhar sua implantação.

Contribuir na elaboração dos POP e acompanhar sua implantação e execução.

Contribuir na elaboração de relatórios técnicos de não conformidades.

Supervisionar e monitorar o preparo, o envase e o transporte das fórmulas segundo a 
via de administração e o volume prescrito.

Realizar os procedimentos de controle de qualidade das fórmulas, incluindo coleta de 
amostras para exames laboratoriais.



Subárea: Lactário e Central de Terapia Nutricional

Elaborar e supervisionar a identificação dos recipientes de acordo com os 
protocolos estabelecidos.

Monitorar e registrar as temperaturas dos equipamentos de refrigeração, 
efetuando as informações pertinentes para o controle de qualidade.

Participar do planejamento, da execução e da avaliação dos programas de 
formação continuada da equipe.

Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e 
nutricional para a população atendida.



III. Área de Nutrição em Saúde Coletiva
RESOLUÇÃO CFN Nº 605/2018

O TND na Área de Nutrição em Saúde Coletiva poderá 
atuar em: 

Políticas e Programas Institucionais, Vigilância 
em Saúde e Fiscalização do exercício profissional.



Subárea: Políticas e Programas Institucionais:

Segmento 1. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE):

❑ Coletar dados antropométricos para subsidiar a avaliação nutricional, a ser realizada 

pelo nutricionista.

❑ Verificar o cumprimento do cardápio elaborado por nutricionista.

❑ Colaborar no desenvolvimento de preparações culinárias e respectivas fichas técnicas 

de preparações, Manual de Boas Práticas e POP.

❑ Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional para 

a população atendida.

❑ Contribuir para a identificação de estudantes com necessidades nutricionais 

específicas.



Subárea: Políticas e Programas Institucionais:

Segmento 1. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE):

❑ Acompanhar e orientar a execução das atividades de recebimento, higienização, 

armazenamento, pré-preparo e preparo de alimentos, porcionamento, distribuição e 

transporte de refeições obedecendo às normas sanitárias vigentes.

❑ Colaborar na aplicação de testes de aceitabilidade.

❑ Participar da elaboração de material técnico, científico e educativo para orientação da 

comunidade escolar.

❑ Conhecer a vocação agrícola da região e fazer levantamento dos agricultores 

familiares e cooperativas da região.



Subárea: Políticas e Programas Institucionais:

Segmento 2. Demais Políticas e Programas Institucionais:

❑ Realizar entrevistas, aplicar questionários e preencher formulários, levantando dados 

socioeconômicos, culturais, nutricionais e de saúde e auxiliar o nutricionista na 

consolidação dos dados.

❑ Coletar dados antropométricos para subsidiar a avaliação nutricional, a ser realizada 

pelo nutricionista.

❑ Colaborar com o nutricionista na elaboração e na distribuição de material educativo, 

bem como na orientação à população.

❑ Auxiliar o nutricionista no mapeamento e integração das diversas políticas e 

programas de alimentação e nutrição.



Subárea: Políticas e Programas Institucionais:

Segmento 2. Demais Políticas e Programas Institucionais:

❑ Realizar oficinas culinárias pautadas nas diretrizes nacionais para uma alimentação 

adequada e saudável.

❑ Participar de atividades que estimulem a melhoria de hábitos alimentares, o combate 

ao desperdício, o aproveitamento adequado dos alimentos e a promoção da 

Segurança Alimentar e Nutricional.

❑ Contribuir com o desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional para 

a população atendida.



Subárea: Vigilância em Saúde:

Segmento 1. 
Vigilância Sanitária Participar de comissões técnicas com vistas à regulamentação de 

alimentos, produtos e serviços de interesse a saúde.

Colaborar no aperfeiçoamento e atualização de profissionais de áreas 
afins.

Colaborar com as equipes de fiscalização no desenvolvimento das 
atividades administrativas.



Subárea: Vigilância em Saúde:

Segmento 2. 
Vigilância 
Epidemiológica

Colaborar na realização de inquéritos e estudos epidemiológicos da 
população, com base em critérios técnicos e científicos.

Colaborar na tabulação e atualização de dados estatísticos.



Subárea: Fiscalização do exercício profissional:

Colaborar com 
as ações do 

Setor de 
Fiscalização 

relacionadas às 
visitas fiscais e 
instruções dos 

processos.

Realizar 
atendimento ao 

público com 
esclarecimentos 

de dúvidas.

Realizar outras 
atividades afins, 
delegadas pelos 

superiores ou 
por outras 

normativas do 
Sistema 

CFN/CRN.



IV. Área de Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e 
no Comércio de Alimento

RESOLUÇÃO CFN Nº 605/2018

O TND na Área de Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e 
no Comércio de Alimentos poderá atuar em locais como:

Agroindústria de alimentos, mercados e similares, padarias e 
confeitarias, laticínios, açougues e similares, de hortifrutigranjeiros, 
de produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, sorveterias, 
lojas de conveniência e delicatessen.



Subárea: Cadeia de Produção de Alimentos:

A.1. Segmento: Extensão Rural e Produção de Alimentos: 

Orientar os produtores de alimentos 
quanto à forma adequada de 

higienização, acondicionamento e 
transporte para a redução das 

perdas de alimentos e conservação 
das suas propriedades nutricionais.

Participar das equipes 
multiprofissionais, orientando 

sobre a importância da 
diversificação da produção de 

alimentos como estratégia para 
uma alimentação variada e 

nutritiva.

Participar da elaboração, execução 
e acompanhamento dos 
programas de extensão.

Assistir as famílias rurais, 
orientando-as nas áreas de 
competência dos projetos 

desenvolvidos, em especial a 
produção orgânica/agroecológica, 
contribuindo para a melhoria de 

suas condições de vida.

Contribuir na elaboração de 
projetos nas áreas de alimentação 
e saúde, destinados às famílias e 

comunidades, acompanhando sua 
execução e avaliação.

Contribuir no desenvolvimento de 
projetos com vistas à valorização 
da culinária e cultura alimentar 

local.



Subárea: Indústria:

❑ Acompanhar e monitorar as atividades de seleção de fornecedores, procedência de 
alimentos, bem como planejamento de compras.

❑ Acompanhar as atividades de higienização de utensílios, equipamentos, ambientes e pessoal.

❑ Orientar e monitorar o uso correto de uniformes e de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) correspondentes à atividade.

❑ Contribuir na execução dos programas de atualização e aperfeiçoamento de funcionários e 
colaboradores.

❑ Contribuir com as equipes de desenvolvimento de produtos.

❑ Colaborar na elaboração do Manual de Boas Práticas e POP.



Subárea: Indústria:

❑ Participar de atividades realizadas em cozinha experimental, tais como: desenvolvimento de receitas, 
testes de produtos, fichas técnicas de produtos, avaliações organolépticas e rotulagem.

❑ Participar das atividades de orientação ao consumidor.

❑ Participar da elaboração de material técnico-científico e material educativo para orientação quanto ao 
uso dos produtos alimentícios.

❑ Auxiliar nas demonstrações técnicas dos produtos alimentícios.

❑ Contribuir no monitoramento de programas de manutenção preventiva e periódica de funcionamento e 
conservação dos equipamentos.

❑ Monitorar e registrar as atividades de controle de qualidade em todo o processo produtivo.

❑ Registrar as atividades previstas no PCMSO dos colaboradores de acordo com as normas vigentes.



Subárea: Comércio de Produtos Alimentícios e de Alimentos: 

Acompanhar e monitorar 
as atividades de seleção de 
fornecedores, procedência 
de alimentos, bem como 

planejamento de compras.

Participar de 
aperfeiçoamento para a 

equipe de comercialização.

Participar dos serviços de 
atendimento ao 

consumidor.

Contribuir na elaboração 
do Manual de Boas Práticas 

e acompanhar sua 
implantação.

Contribuir na elaboração 
dos POP e acompanhar sua 

implantação.

Contribuir na elaboração 
de relatórios técnicos de 

não conformidades.

Registrar as atividades de 
controle de qualidade.

Contribuir com a 
organização, higienização, 
manutenção e utilização 

correta dos equipamentos 
e utensílios.

Contribuir com o 
desenvolvimento de ações 
de educação alimentar e 

nutricional para a 
população atendida.

Participar na elaboração de 
material técnico científico 
e educativo quanto ao uso 
dos produtos alimentícios.



Potencialiades da 
atuação TND



O que mais pode um TND?

TND poderão desempenhar outras
atribuições não previstas nesta Resolução, 
desde que compatíveis com sua formação, 

resguardadas as atividades privativas do 
nutricionista e de outras profissões.



Colaborar durante todo o 
processo produtivo com 
ações que preservem e 

recuperem o meio 
ambiente, com vistas ao 

desenvolvimento 
sustentável.

Proposta de serviço:  

Suporte técnico em Nutrição e Dietética 

Objetivo: contribuir para produção sustentável e segura nas UANs. 
Princípios: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Ações possíveis: 

identificação dos problemas ou pontos de melhoria e, propor soluções eficientes e 
práticas para os serviços. 

apoio elaboração de relatórios técnicos de não conformidades;

atuação focada no controle periódico das sobras, do resto-ingestão e análise de
desperdício e nas atividades de seleção de fornecedores, procedência de alimentos,
bem como a logística de compras, armazenamento, pré-preparo e preparo,
propondo ações que preservem e recuperem o meio ambiente;

Participação no planejamento e execução das ações de formação continuada da 
equipe para mudança. 



Parabéns TND!
Com você a nutrição é mais forte!


