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Prefácio da Segunda Edição

É com muito prazer que apresento a segunda edição 
do Manual de Dietas Hospitalares, fruto de uma parceria 
entre os Serviços de Nutrição dos Hospitais de Porto Ale-
gre e Grande Porto Alegre e que resultou em um trabalho 
de discussão e normatização das dietas oferecidas nesses 
hospitais. A obra é um manual com a descrição dos tipos 
de dietas hospitalares, suas características, adequação nu-
tricional, incluindo lista de alimentos permitidos e não per-
mitidos e padronização da nomenclatura. 

Nessa segunda edição temos a participação de novas 
colegas que se uniram a essa missão e contribuíram com 
sua experiência e expertise. Por outro lado, outras por cir-
cunstâncias da vida passaram ao papel de prestar apoio e 
estímulo ao trabalho do grupo, como é o meu caso. Um 
trabalho desses não pode ficar parado. Quem circula num 
contexto hospitalar, sabe do desafio que é oferecer uma ali-
mentação equilibrada, apropriada a cada situação clínica e 
que seja saborosa e atrativa.

A dieta hospitalar deve garantir um aporte adequado 
de nutrientes, estar ajustada à situação clínica do pacien-
te, contribuir para manutenção ou recuperação do estado 
nutricional, servindo como um fator terapêutico. Com esse 
objetivo, as dietas podem ser modificadas em relação à con-
sistência, composição e/ou restrição de nutrientes e serem 
específicas para patologias distintas. O conhecimento das 
características, indicações e, em especial, dos alimentos que 
devem ser incluídos e excluídos das dietas é de fundamental 
importância para a assistência nutricional de excelência.



Manual de Dietas Hospitalares é um livro prático que 
vai direto ao ponto, sendo muito útil para o dia a dia de Nu-
tricionistas e acadêmicos de Nutrição. Desfrute dessa leitura 
e descubra os segredos de cada dieta hospitalar! 

Miriam Isabel Souza dos Santos Simon
Doutora em Saúde da Criança e do  

Adolescente pela UFRGS.
Nutricionista Clínica do HCPA.



Prefácio da Primeira Edição

A área da Nutrição Hospitalar cresceu muito nas últi-
mas décadas e inúmeros desafios têm se apresentado para 
os nutricionistas, incluindo a disponibilização de dietas aos 
pacientes, que traduzam as evidências científicas para que se 
obtenham os melhores resultados no tratamento e a oferta de 
refeições saborosas e atrativas que proporcionem aceitação e 
melhor adesão à alimentação adequada para cada situação.

O Manual de Dietas Hospitalares é um livro muito espe-
rado pelos nutricionistas e acadêmicos que certamente po-
derão aproveitar este valioso material em seus estudos e na 
prática diária.

O trabalho realizado para sua organização é fruto do 
exercício pleno da integração dos nutricionistas de importan-
tes hospitais de Porto Alegre (RS), que aplicaram uma ampla 
bagagem de experiências em sua elaboração. O livro introduz 
os conceitos das principais dietas hospitalares, os alimentos 
que compõem essas dietas e também aqueles que não devem 
ser utilizados.

Temos agora à disposição um material que poderá po-
tencializar a excelência na assistência nutricional prestada 
aos pacientes!

Raquel Milani El-Kik
Doutora em Gerontologia Biomédica da PUCRS



Introdução da Segunda Edição

Passados quatro anos da primeira edição do Manual de 
Dietas Hospitalares, o trabalho em parceria dos Serviços de 
Nutrição dos Hospitais de Porto Alegre e agora também da 
região metropolitana continuou. A ciência da Nutrição por 
ser dinâmica e em constante crescimento fez com que se 
repensa-se o manual em sua forma e conteúdo. Por ser bem 
recebido pela comunidade acadêmica e por profissionais de 
nutrição espalhados pelo país, logicamente surgiram críti-
cas e sugestões que levaram a pensar em uma nova edição 
revisada. Nesse período, ocorreram mudanças de profis-
sionais, uns saíram e outros se integraram ao projeto, que 
manteve o processo de discussão e padronização das dietas 
hospitalares conforme sua vocação original.

A obra mantém a descrição de tipos de dietas hospita-
lares, suas características, adequação nutricional, incluindo 
lista de alimentos permitidos e não permitidos e padroni-
zação da nomenclatura. Ocorreram supressões de alguns 
tipos de dietas e foram acrescentadas novas, conforme as 
demandas das instituições hospitalares. Este manual man-
tém seu principal objetivo que é auxiliar profissionais de 
saúde na padronização de dietas e na nomenclatura utili-
zada, tanto no momento da prescrição dietética, como na 
organização de cardápios, respeitando-se as diferenças que 
cada organização de saúde apresenta.

Vale também ressaltar a importância que a cooperação 
entre profissionais de saúde e instituições com realidades e 
necessidades diversas podem desenvolver atividades inte-
gradas e contribuir para o crescimento de todos.



Introdução da Primeira Edição

Esta obra é fruto de um trabalho inédito de parceria 
dos Serviços de Nutrição de Hospitais de Porto Alegre. Du-
rante os anos de 2009 e 2010, um grupo de trabalho com-
posto por nutricionistas de nove hospitais de Porto Alegre 
realizou um trabalho de discussão e padronização das die-
tas oferecidas em seus hospitais. A obra é um manual com 
a descrição de tipos de dietas hospitalares, suas característi-
cas, adequação nutricional, incluindo lista de alimentos per-
mitidos e não permitidos e padronização da nomenclatura. 
Este trabalho cumpre um importante e necessário papel no 
cenário hospitalar, tendo em vista que os profissionais de 
saúde circulam entre os hospitais e desconhecem as dife-
renças que existem na padronização de dietas e na nomen-
clatura utilizada em cada um deles. Além disso, a falta de 
informações na literatura sobre o assunto cria dificuldades 
para os nutricionistas no momento da prescrição dietética e 
na organização de cardápios.

Este manual não pretende substituir a avaliação nu-
tricional e prescrição individualizada, mas sim descrever 
os diversos tipos de dietas presentes no contexto hospitalar 
e auxiliar na confecção de cardápios. A sistematização da  
assistência nutricional deve ser fixada em procedimentos e 
rotinas que possibilitem a padronização de condutas e dos 
registros. A padronização das dietas tem como principal ob-
jetivo manter um atendimento nutricional seguro, eficiente 
e de qualidade aos pacientes internados, permitindo ras-
treabilidade, treinamento e controle de processos, além de 
facilitar o trabalho de produção e distribuição de refeições.



Segundo Dias et al. (2009), as dietas hospitalares têm 
como principal objetivo oferecer uma alimentação que aten-
da às necessidades fisiológicas decorrentes do estado físi-
co, nutricional e patológico, contribuindo, portanto, para 
manutenção e/ou recuperação da saúde do doente. A dieta 
hospitalar deve garantir o aporte adequado de nutrientes 
ao paciente internado, preservando seu estado nutricional, 
além de servir como fator terapêutico em diferentes situa-
ções clinicas. Com esse objetivo, as dietas podem ser modifi-
cadas em relação à consistência, composição e/ou restrição 
de nutrientes e serem específicas para patologias distintas. 
O conhecimento das características, indicações e, em espe-
cial, dos alimentos que devem ser incluídos e excluídos das 
dietas é de fundamental importância para a assistência nu-
tricional de excelência.

Até o presente momento todos os manuais de dieta 
publicados representam a padronização desenvolvida por 
um serviço exclusivo e demonstram a fragilidade desse 
processo pelas diferentes interpretações e características de 
cada hospital. Este manual é fruto de uma padronização 
realizada conjuntamente por nove hospitais de uma capital 
do Brasil. O processo de discussão e padronização deman-
dou dois anos de trabalho e introduziu mudanças impor-
tantes nesses hospitais relacionadas com a nomenclatura 
das dietas, adequação nutricional, alimentos permitidos e 
evitados. A padronização respeita as diferenças de cada ins-
tituição quanto aos horários, alimentos disponíveis e cardá-
pios. Este trabalho demonstra a importância da relação de 
parceria entre os hospitais e os serviços, e serve de modelo 
para outras atividades integrativas que visem à qualificação 
da assistência nutricional. 
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