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Objetivo: No intuito de contribuir para otimização do tempo e qualidade da assistência
nutricional do atendimento ambulatorial este trabalho teve como objetivo formular um
manual de atendimento nutricional ambulatorial para crianças menores de 10 anos e
levantar as recomendações e critérios mais utilizados para avaliação nutricional de
menores de 10 anos. Metodologia: Pesquisa qualitativa do tipo revisão bibliográfica
dos últimos 5 anos com publicações e editais do ministério da saúde e livros sobre
protocolos de atendimento, avaliação nutricional ambulatorial, avaliação
antropométrica, avaliação dietética, avaliação bioquímica, prescrição dietoterápica e
orientações nutricionais a crianças menores de 10 anos. Foram pesquisados nos artigos
e demais publicações, os métodos mais utilizados para avaliação (dados dietéticos,
antropométricos, bioquímicos), diagnóstico (classificação do estado nutricional, de
acordo com os índices antropométricos: peso/idade, peso/estatura, estatura/idade e
índice de massa corporal (IMC)/idade) e as recomendações energéticas para as criança
(acompanhamento e educação nutricional). Resultados: A elaboração deste manual
propôs reunir, de forma prática, informações seguras e atuais encontradas na literatura
para o atendimento nutricional pediátrico ambulatorial, como o realizado por Dornelles
et al. (2009), que elaboraram um protocolo de atendimento e acompanhamento
nutricional pediátrico por níveis assistenciais hospitalares na intenção de promover um
melhor aproveitamento do tempo e da qualidade durante o atendimento. Maculevicius
et al. (1994) relataram a importância da padronização para a melhora da assistência em
saúde, sendo, portanto, importante a criação de um instrumento de trabalho em
assistência de nutrição.A reunião dessas informações contribuiu para a construção do
manual inédito, que de forma prática, propõe ser um guia de atendimento para o
profissional e sua implementação permitirá acompanhamento nutricional mais
dinâmico das crianças assistidas na atenção básica. 
 Conclusão: Diante dos resgates realizados na literatura sobre as informações globais
de avaliação do estado nutricional e orientações alimentares para crianças menores de
10 anos entende-se que o manual de atendimento nutricional ambulatorial criado
tornar-se-á um instrumento de trabalho útil e eficaz nas consultas realizadas no
atendimento primário em nutrição.
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