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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 052/CT/2017 

 

Assunto: Mapa de Dieta Hospitalar. 

Palavras-chaves: Mapa de dieta hospitalar; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Solicito esclarecimentos com relação a realização do mapa de dieta hospitalar, essa 

atribuição compete a qual profissional de saúde?” 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

De acordo com Martins et al. (2001), o mapa de dietas hospitalares tem como objetivo 

principal a padronização das refeições servidas no Hospital e informar toda a equipe 

envolvida com os cuidados dos pacientes sobre a nomenclatura, as indicações e as 

características de cada dieta padronizada, assim como a sua adequação nutricional. 

Os hospitais são estruturas complexas e dispendiosas, que têm sido alvo de reflexão para se 

adequarem a novas demandas. Definida por prover leitos, alimentação e cuidados de 

Enfermagem constantes, circunscritos numa terapia médica, a instituição hospitalar tem por 

objetivo recuperar a saúde do paciente. A dieta hospitalar é importante por garantir o aporte 

de nutrientes ao paciente internado e, assim, preservar seu estado nutricional, pelo seu papel 

co-terapêutico em doenças crônicas e agudas e também por ser uma prática que desempenha 

um papel relevante na experiência de internação, uma vez que, atendendo a atributos 

psicossensoriais e simbólicos de reconhecimento individual e coletivo podem atenuar o 

sofrimento gerado por esse período em que o sujeito está separado de suas atividades e papéis 

desempenhados na família, na comunidade e nas relações de trabalho e encontra-se ansioso 

dado o próprio adoecimento, e pela disciplina e procedimentos hospitalares, muitas vezes 

pouco compreendidos (GARCIA, 2006). 

Segundo a Lei 8234/91, que regulamente a profissão de nutricionista, assim dispõe: 
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Art. 3º São atividades privativas dos nutricionistas: [...]  

II - planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e 

nutrição; [...] 

VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e 

dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para 

enfermos.  

Conforme a Resolução CFN n°380/2005 que dispõe sobre a definição das áreas de atuação do 

nutricionista e suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de 

atuação, e dá outras providências em seu Art. 2º. São definidas as seguintes áreas de atuação 

do nutricionista:  

No anexo I – Glossário da mesma resolução citada anteriormente consta: 

LV. Prescrição Dietética – atividade privativa do nutricionista que compõe a assistência 

prestada ao cliente ou paciente em ambiente hospitalar, ambulatorial, consultório ou em 

domicílio, que envolve o planejamento dietético, devendo ser elaborada com base nas 

diretrizes estabelecidas no diagnóstico nutricional, procedimento este que deve ser 

acompanhado de assinatura e número da inscrição no CRN do nutricionista responsável pela 

prescrição; 

Já no anexo II - Atribuições do nutricionista por área de atuação da Resolução CFN Nº 

380/2005, consta: 

1- Hospitais, clínicas em geral, clínicas em hemodiálises, instituições de longa permanência 

para idosos e SPA.  

1.1. Para realizar as atribuições definidas no item II, no âmbito de hospitais e de clínicas, o 

nutricionista deverá desenvolver as seguintes atividades obrigatórias:  

1.1.1. Definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência 

nutricional aos clientes/pacientes, segundo níveis de atendimento em Nutrição;  

1.1.2. Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, 

antropométricos e dietéticos;  

1.1.3. Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional;  
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1.1.4. Registrar, em prontuário do cliente/paciente, a prescrição dietética e a evolução 

nutricional, de acordo com protocolos pré-estabelecidos pelo Serviço e aprovado pela 

Instituição;  

1.1.5. Determinar e dar a alta nutricional;  

1.1.6. Promover educação alimentar e nutricional para clientes/pacientes, familiares ou 

responsáveis;  

1.2. Ficam definidas como atividades complementares do nutricionista na Área de Nutrição 

Clínica, no âmbito de Hospitais, Clínicas de Hemodiálise, Clínicas em Geral, Instituições de 

Longa Permanência para Idosos e SPA.  

Considerando o Decreto n° 94.406, de 08 de junho de 1987 que Regulamenta a Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

I – privativamente: (…)  

a) direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 

pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e 

auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem; 

i) consulta de Enfermagem; 

f) prescrição da assistência de Enfermagem;  

g) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida;  

h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. 

II – como integrante da equipe de saúde:  

a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde; 
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d) participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 

f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem. 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação 

e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 

§ 1º Participar da programação da assistência de Enfermagem; 

§ 2º Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, 

observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei; 

§ 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; 

§ 4º Participar da equipe de saúde. 

Considerando a Resolução COFEN 311/2007 que Aprova a Reformulação do Código de Ética 

dos Profissionais de Enfermagem em seu Capitulo I Das Relações Profissionais: 

DIREITOS 

Art. 1º – Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

Art. 2º – Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional. 

Art. 3º – Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos 

e interesses da categoria e da sociedade. 

SEÇÃO I 

DAS RELAÇÕES COM A PESSOA, FAMÍLIA E COLETIVIDADE. 

DIREITOS 

Art. 10 – Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e 

coletividade. 

RESPONSABILIDADES E DEVERES 

Art. 12 – Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 
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Art. 13 – Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente 

aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 14 – Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da 

pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. 

Conforme o Parecer do COREN-SP Nº 065/2014 – Preenchimento de mapa de dieta, conclui 

que: Sendo assim, ao analisarmos vosso questionamento, informamos que quanto a 

elaboração de mapa de dieta, entendemos que tal procedimento demanda conhecimento, 

capacitação e treinamento específicos de profissionais, sendo necessária uma formação 

técnica cujos domínios o profissional de Enfermagem não detêm especificamente. Portanto, a 

confecção de mapa de dieta não compete à Equipe de Enfermagem, referindo-se a um 

procedimento sob a responsabilidade do serviço de nutrição e dietética da instituição. 

Ante ao exposto o COREN – SC conclui que as atividades de planejamento, organização, 

direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição são privativas do 

Nutricionista conforme legislação da referida profissão. Portanto o mapa da dieta hospitalar 

compete ao Serviço de Nutrição e dietética da Instituição. Recomenda-se o 

desenvolvimento de um Procedimento Operacional Padrão - POP ou Protocolo Institucional 

sobre a temática, de modo a ampliar o respaldo técnico científico desse procedimento. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 06 de setembro de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 11/09/2017.  
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