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Cada paciente tem as suas particularidades nutricionais. Determinadas patologias podem 

provocar no doente alguns desequilíbrios metabólicos. A falta de uma alimentação correta está 

entre os principais fatores que podem causar agravos das enfermidades, por isso, é dada tanta 

importância a um acompanhamento dietoterápico, que se trata da elaboração de um plano 

alimentar, adaptado individualmente, devendo ser administrado corretamente para que o 

resultado seja rápido e eficaz. O monitoramento desses pacientes será muito mais complexo se 

não existir trocas de informações entre os profissionais envolvidos no tratamento, a união da 

equipe multidisciplinar é essencial para identificar as necessidades dos pacientes garantindo ao 

mesmo a atenção adequada, reduzindo assim o tempo da internação e o uso de medicamentos. 

O objetivo desse trabalho é investigar a percepção que os profissionais e pacientes possuem 

acerca do cuidado alimentar para a recuperação e melhoria na qualidade de vida das pessoas 

hospitalizadas. Desta forma, este trabalho apresentará a importância de cada um profissional 

que faz parte da equipe que está envolvida com o paciente, valorizando o trabalho em conjunto 

na assistência dietoterápica, avaliando e supervisionando o paciente com olhar humanizado. A 

pesquisa será realizada em um hospital público no município de Sapeaçu-Ba. Para responder 

ao objetivo serão realizadas entrevistas semiestruturadas, aplicadas aos sujeitos que participam 

do processo de produção de dietas e com os funcionários que têm contato com a alimentação e 

com os pacientes internados, além da observação direta de prontuários de pacientes internados. 

Com essa pesquisa espera-se conhecer e avaliar os fatores que influenciam na aceitação de 

dietas em ambiente hospitalar; conhecer se a importância dada á dieta é limitada apenas no 

momento da internação; averiguar quais fatores dietoterápicos podem influenciar na melhoria 

da qualidade de vida dos pacientes e qual o papel que cada funcionário tem na sua recuperação. 

Portanto, será possível conhecer a real importância de cada individuo na assistência ao paciente 

internado, isso vai do medico ao responsável pela limpeza, a percepção de um simples detalhe 

pode evitar complicações maiores, atenuando assim o sofrimento do paciente. 
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