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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE NUTRIÇÃO NO CURSO TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
  

 

RESUMO - Percebe-se que existem poucos estudos que relacionam a importância da disciplina de nutrição no 

curso técnico em enfermagem. A partir desta constatação, surgiu o interesse neste trabalho. Através de um estudo 

exploratório com alunos de uma escola de ensino técnico em enfermagem, foi aplicado um questionário estruturado 

sobre a percepção quanto a importância do ensino de nutrição no referido curso. Quanto à importância da disciplina 

de nutrição para a vida pessoal dos entrevistados, os termos reeducação alimentar e saúde, predominaram. E quanto 

à vida profissional futura, os entrevistados citaram que a importância da disciplina de nutrição baseava-se, 

principalmente, nos conhecimentos adquiridos para a possível utilização com seus futuros pacientes. Uma vida 

com saúde e equilíbrio foi a principal resposta à pergunta sobre a importância da disciplina de nutrição no seu dia 

a dia. Os entrevistados perceberam, em vários aspectos, a importância da disciplina de nutrição, fazendo parte do 

currículo do curso técnico em enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O técnico em enfermagem tem como função assistir ao enfermeiro no planejamento, 

orientação e supervisão das atividades que envolvam os cuidados de enfermagem, prestando 

assistência de enfermagem direta ao paciente e família, participando da prevenção de controle 

de infecção hospitalar e contribuindo para prevenção e controle de danos físicos e integrando a 

equipe de saúde (FONSECA; SILVA, 2018). 

As ações destes profissionais abrangem cuidados com o cliente, família e comunidade, 

numa abordagem integral, holística com soluções particulares de problemas específicos. 

Em termos conceituais, a enfermagem é definida como uma arte e ciência humana, de 

pessoas e experiências com campo de conhecimento, fundamentação e prática de cuidar de 

seres humanos abrangendo desde o estado de saúde ao estado de doença. Assiste seres humanos 

(indivíduo, família e comunidade), no atendimento das necessidades humanas básicas, visando 

torná-los independentes dessa assistência. Para tanto, utiliza-se de estratégias como o ensino do 

autocuidado e meios para manter e promover a saúde, como parceria com uma equipe 

multiprofissional. 

As habilidades e competências dos técnicos em enfermagem estão regidas conforme a 

resolução do Cofen Nº 0453/2014, através da Norma Técnica que dispõe sobre a atuação da 

Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional. 

Sendo o técnico em enfermagem membro de uma equipe de saúde e estando em contato 

direto com pacientes com as mais variadas enfermidades, seria de grande auxílio com 

conhecimento mais apurado em nutrição, para, juntamente com o nutricionista, o médico e 

outros profissionais da saúde, estar capacitado e verificar sinais e sintomas e alguma possível 

doença nutricional não percebida no momento do primeiro contato ou até mesmo durante o 

período do convívio do paciente aos cuidados do profissional técnico em enfermagem. 

Desta forma, a educação em nutrição é relevante no curso técnico em enfermagem tanto 

no âmbito da promoção à saúde como também no aspecto curativo, levando-se em conta o fato 

de que ela é condição básica para uma vida saudável. 

O ensino nutricional para o técnico em enfermagem aborda temas importantes como o 

sistema digestório, os alimentos e seus nutrientes, dietas hospitalares, sondas e outros assuntos 

dentro da área da nutrição capacitando-o a participar como integrante da equipe de saúde, do 

processo de diagnóstico, tratamento e profilaxia dos distúrbios alimentares. 



 

No estudo, construção de uma proposta de ensino de nutrição para curso de enfermagem, 

foram apontadas as seguintes recomendações: 

a) A disciplina de nutrição deve ser voltada, antes de mais nada, à conscientização 

do aluno em relação ao fato de que alimentação saudável, adequada e agradável ao paladar, 

constitui, antes de tudo, um direito fundamental. 

b) A disciplina deve ter um conteúdo voltado à promoção da saúde e qualidade de 

vida. 

c) O docente deve envidar esforços no sentido dos alunos desenvolverem uma 

atitude favorável às relações interdisciplinares, considerando que o cuidado nutricional de 

qualidade é fruto de um trabalho em equipe, no qual o nutricionista deve ter papel 

preponderante, mas também inclui o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, o psicólogo, o 

terapeuta ocupacional. 

d) Há necessidade de desenvolver pesquisas também visando ao aprimoramento do 

ensino de nutrição, para que este seja efetivamente bem-sucedido no sentido de desenvolver no 

aluno a competência para atuar tecnicamente, sem perder a visão crítica, totalizadora e 

contextualizadora. 

e) Sobretudo, é imprescindível manter e aprimorar o ensino de nutrição nos cursos 

de enfermagem. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar a percepção dos alunos do 

curso técnico em enfermagem sobre a importância do ensino de nutrição no curso. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Através de um estudo exploratório, os alunos de uma escola de ensino técnico em 

enfermagem, localizada no Vale dos Sinos, foram convidados a responder um questionário 

estruturado sobre a percepção quanto à importância do ensino de nutrição no referido curso. 

(Anexo I) 

A participação foi voluntária e composta por alunos das disciplinas nutrição e dietética 

I (ministrada no 1º semestre do curso), e nutrição e dietética II (ministrada no 2º semestre do 

curso). 

As respostas do questionário foram avaliadas e agrupadas conforme as suas inter-

relações. 

3 RESULTADOS 



 

 

Participaram do estudo 41 voluntários. A distribuição desta população quanto ao 

semestre cursado encontra-se na tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição da população conforme semestre do curso 

 

Semestre Participantes 

1º        25 

2º        16 

Total                 41 

  

 

A tabela 2 apresenta a distribuição dos participantes da pesquisa quanto à idade e gênero. 

 

Tabela 2: Distribuição dos participantes conforme gênero e idade  

 

 Gênero              Idade 
 Feminino Masculino      <25 anos 26 a 46 anos 

Participantes 
39 

 
2 33 8 

     

     

 

Ao avaliar o grau de escolaridade dos participantes, ficou constatado que 68,3% 

possuem o ensino médio concluído, enquanto que 31,7% ainda estão cursando o ensino médio. 

(Gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1: Distribuição dos participantes conforme o grau de escolaridade 

 

Fonte: próprio  do autor 

Quando entrevistados quanto à importância da disciplina de nutrição em sua vida 

pessoal, na percepção dos alunos do 1º semestre, foram mencionados principalmente os termos: 

saúde, alimentos saudáveis, reeducação alimentar. 

Na percepção dos alunos do 2º semestre obteve-se, muitas vezes, as palavras: saúde, 

conhecimento, compartilhar, reeducação alimentar e disciplina. Diante das respostas dos alunos 

do 2º semestre surgiu um fato diferente. Acreditam ser importante o conhecimento em nutrição 

para a saúde deles e do próximo (paciente, familiares e outros). 

Quando inquiridos quanto à importância da disciplina de nutrição na vida profissional 

futura, as respostas dos alunos do 1º semestre em enfermagem basearam-se em poderem 

orientar e ajudar os pacientes a terem uma melhor alimentação e melhor saúde. Com exceção, 

um entrevistado respondeu que seria importante para ele ter mais disposição e, 

consequentemente, render mais no trabalho. 

A percepção dos alunos do 2º semestre baseou-se, na grande maioria, em poder 

transmitir os conhecimentos adquiridos de nutrição, aos futuros pacientes, caso necessário, para 

a melhor recuperação destes. Dois entrevistados importaram-se com suas próprias rotinas 

alimentares. 

E quanto à importância da disciplina de nutrição no seu dia a dia, os alunos do 1º 

semestre em enfermagem manifestaram que ter mais disposição e ser mais saudável, seja a 

principal importância, porém, bem-estar físico e mental, uma melhor escolha alimentar, um 

hábito alimentar correto, evitar doenças e viver melhor, também foram respostas que surgiram. 

68,3%

31,7%

Ensino Médio Concluído

Cursando Ensino Médio



 

Os alunos do 2º semestre em enfermagem manifestaram que ter uma vida mais 

equilibrada e saudável e o auxílio em sua alimentação diária, foram pontos importantes e apenas 

um aluno referiu a devida importância de uma boa alimentação, porém não conseguiria colocar 

em prática. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Uma condição interessante apresentou-se na pesquisa. Dos 41 participantes que 

responderam ao questionário, 39 eram mulheres e apenas 2 homens. Percebe-se uma 

predominância do gênero feminino no curso técnico em enfermagem. Outra peculiaridade 

encontrada foi em relação à idade dos participantes. Evidenciou-se um grupo jovem, pois 33 

alunos tinham menos de 25 anos e apenas 8 alunos tinham de 26 a 46 anos. Na pergunta sobre 

grau de escolaridade, 68% já haviam concluído o ensino médio. Imagina-se que pessoas jovens 

não estejam muito preocupadas com um estado de completo bem-estar na saúde, porém pelo 

fato de mais da metade deles já estarem formados no ensino médio, entende-se que percebem 

importância significativa quanto à alimentação saudável no seu dia a dia e nas suas vidas 

profissionais futuras. Em contrapartida, somente os alunos do 2º semestre valorizaram o 

conhecimento de nutrição em suas vidas pessoais. 

A nutrição neste contexto, encaixa-se, dentro do fato de ser ela a ciência dos alimentos, 

dos nutrientes, sua ação, interação e equilíbrio relacionados a saúde e a doença; representa o 

processo pelo qual o organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e elimina as substâncias 

alimentares. 

A alimentação, em todas as fases do ciclo vital, tem aspecto fundamental no suporte 

nutricional, em relação a manutenção da saúde, ao tratamento e à evolução da doença, na 

maioria das vezes, toda a conduta terapêutica resume-se na dieta (KRON, 1978). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

No referido trabalho, os alunos do curso técnico em enfermagem, perceberam muitos 

aspectos positivos principalmente no que se refere à promoção da saúde de indivíduos que 

passarão por seus cuidados durante a sua futura atuação profissional, bem como, a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos de nutrição em benefício próprio e também em benefício dos 

seus familiares e extensivo à comunidade próxima a eles. 



 

Também, através do estudo foi possível comprovar que a maioria dos alunos 

participantes têm uma consciência pré-estabelecida, quanto à importância da disciplina de 

nutrição em sua carreria profissional futura. 

Cabe colocar aqui a dificuldade de encontrar trabalhos cientificamente comprovados 

sobre o assunto em questão. 
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ANEXO I 

 

Questionário - A importância do ensino de nutrição no curso técnico de enfermagem 

 

1. Qual semestre está cursando no técnico em enfermagem? 

(   ) 1º semestre               (   ) 2º semestre 

 

2. Sexo 

(   ) Feminino                 (   ) Masculino 

 

3. Idade 

(   ) 25 anos ou menos 

(   ) 26 a 46 anos 

(   )  Mais de 46 anos 

 

4. Grau de Escolaridade 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Médio em curso 

(   ) Outro 

 

5. Qual a importância da disciplina de nutrição: 

a) Na sua vida pessoal: 

b) Na sua vida profissional futura (técnico em enfermagem): 

c) No seu dia a dia: 

 


