
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                

 

 

Consultoria em Nutrologia 

 

Considerando que a RDC Nº 63 de 20 de Julho de 2000 

Considerando a PORTARIA 131 de 08 de março de 2005 

Considerando a PORTARIA 135 de 08 de Março de 2005 

Considerando a PORTARIA 343 DE 07 DE Março de 2005 

Considerando a PORTARIA Nº 120,  de 14 de Abril de 2009  

Considerando que a intervenção nutricional em pacientes internados é comprovadamente 

capaz de reduzir tempo de permanência hospitalar, aumentar a rotatividade dos leitos, 

melhorar resultados clínicos e reduzir custos, 

A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, apresente Briefing para contratação de 

médico especialista em Nutrologia para atuar como consultor de atividades relativas a 

especialidade apresentada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 

As atribuições pretendidas para o cargo são: 

1) Coordenação Técnica de EMTN (Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional) 

desenvolvendo as seguintes atividades: 

a. Chefiar a equipe de Nutrologia e Nutrição hospitalar, seguindo criteriosamente 

as normativas governamentais, tais como a resolução 63/2000 da Anvisa e as 

Portarias 272/1998, 337/1999, 131, 135 e 343/2005 do Ministério da Saúde; 

b. Padronização da prescrição dos médicos e nutricionistas suficientes para um 

atendimento nutricional adequado, tanto no suporte nutricional oral 

(suplementos orais industrializados), terapia nutricional enteral (fórmulas de 

dieta enteral) e terapia nutricional parenteral (fórmulas de dieta parenteral).  

2) Determinar a padronização de produtos e dietas, comprometendo-se com os custos e 

viabilidade econômico-financeira sem comprometimento da assistência.  

3) Capacitação da equipe (médicos, nutricionistas, enfermeiros e farmacêuticos) para um 

atendimento integral e especializado ao paciente;  



                                                                                                                                
 
 

4) Criar mecanismos para o desenvolvimento das etapas de triagem e vigilância 

nutricional nos pacientes internados, tornando a equipe capaz de identificar os 

pacientes que necessitam de ( Terapia Nutricional) TN;  

5) Estabelecer protocolos de avaliação nutricional, indicação, prescrição e 

acompanhamento da TN; 

6) Documentar todos os resultados do controle e da avaliação da TN visando a garantia 

de sua qualidade; 

 

 
 
VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O contrato será de 12 meses.  
 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no 

Hospital Drº Jayme Santos Neves ou pelo e-mail compras@hejsn.aebes.org.br em até 3(três) 

dias após a sua publicação 

 


