
TREINAMENTO EM

Atendimento 
Nutricional Plus

100% Online

Bônus
Especiais

Professores
Convidados

9 Módulos

M
ód

ul
o Começando do zero! 

Acabei de me formar e agora?�1.

Local de atendimento

Processo de legalização

Gestão Financeira

Minicurso Agenda: Mirley

Entenda as possibilidades dentro do consultório e os 
primeiros passos para atuar como Nutricionista capacitado 

e legalizado dentro da sua profissão.

M
ód

ul
o Conquistando os primeiros

pacientes2.

Posicionamento no mercado
e nichos

Mídias e marketing pessoal

Planilhas de gestão de consultório

Primeiro contato com paciente

Vamos começar? Como definir, organizar, planejar 
e se posicionar no mercado visando o seu nicho

de atendimento.

M
ód

ul
o

Exames e suplementação4.

Introdução + hemograma 
+ leucograma

Vitaminas hidrossolúveis e 
lipossolúveis + minerais

Glicose + lipidograma 
+ inflamação

Exames laboratoriais específicos

Introdução à suplementação
nutricional

Desmistificando exames laboratoriais e reconhecendo o 
momento certo para suplementar.

M
ód

ul
o

Diagnosticar para prescrever3.

Avaliação clínica, antropométrica
e dietética

Diagnóstico nutricional e de
saúde + plano de consulta

Planilha de suporte de 
atendimento

O primeiro passo para um tratamento dar certo é um bom 
diagnóstico! Avaliação Clínica, Dietética, Antropométrica e 
tudo aquilo que está além das medidas e que você precisa 

saber sobre o seu paciente.

M
ód

ul
o Desenvolvendo um 

planejamento alimentar5.

Chega de ter medo de calcular dieta! Aprenda a entregar 
um planejamento personalizado e que gere adesão e 

autonomia ao seu paciente.

Nutrição personalizada e cálculo
de dieta

Planilha de atendimento

Cálculo de Micronutrientes

Educação nutricional

Planejamento alimentar

M
ód

ul
o Aplicando as estratégias

clínicas6.

Fuja dos modismos! Conheça as estratégias 
nutricionais que apresentam evidências e como utilizá-las 

respeitando as necessidades, preferências e
possibilidades do seu paciente.

Crononutrição com convidado 
especial – Dr Paulo Mendes

Perda de gordura X 
Ganho de massa muscular

Low Carb X jejum intermitente

Plant-based X Vegetarianismo

M
ód

ul
o Trazendo resultados para

o seu paciente7.

Crie confiança, fortaleça o vínculo e desenvolva no seu 
paciente o papel de protagonista no tratamento.

Estratégias motivacionais

tecnologia como aliada da
adesao

Técnicas de coach

M
ód

ul
o Roteiro de um

atendimento fantástico9.

Passo a passo para organizar o conhecimento
aprendido no curso, implementá-lo no seu atendimento

e agregar valor às consultas.

Prática clínica e atendimento
online

Roteiro de um atendimento
fantástico

Agregando valor à consulta +
Trabalhando fora da consulta

M
ód

ul
o Comportamento alimentar

na prática clínica8.

Entenda a influência do comportamento na adesão do 
seu paciente e como ter a comunicação como

aliada no tratamento.

Habilidades de comunicação

Nutrição comportamental aliada
a prescrição dietética

Atendimento multimodal

Módulo da Professora Alice Guimãraes

Outras estruturas de atendimento

Aula sobre atendimento online

Aula sobre personal diet

Módulo
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Planilhas de gestão, atendimento
e suporte ao atendimento

Caixinhas de ferramentas para
enriquecer seu atendimento

20 planos calculados para usar
como suporte 

10 e-books de receitas

BÔNUS


