
Lei nº 8.234/91 (DOU, 18/09/1991) 
Regulamenta a Profissão de Nutricionista 

Art. 1º. A designação e o exercício da profissão de Nutricionista, 
profissional de saúde, em qualquer de suas áreas, são privativos dos 
portadores de diploma expedido por escolas de graduação em nutrição, 
oficiais ou reconhecidas, devidamente registrado no órgão competente 
do Ministério da Educação e regularmente inscrito no Conselho Regional 
de Nutricionistas da respectiva área de atuação profissional (da) 

Art. 3º. São Atividades privativas dos nutricionistas: 

I - direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em 
nutrição; 
II - planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de 
serviços de alimentação e nutrição; 
III - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos 
dietéticos; 
IV - ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em 
nutrição; 
V - ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de 
graduação da área de saúde e outras afins; 
VI - auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; 
VII - assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, 
sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório 
de nutrição e dietética; 
VIII - assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de 
consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, 
analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. 

Art. 4º. Atribuem-se, também, aos nutricionistas as seguintes atividades, 
desde que relacionadas com alimentação e nutrição humanas: 

I - elaboração de informes técnico-científicos; 

II - gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos 
alimentícios; 
III - assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição; 
IV - controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios; 
V - atuação em marketing na área de alimentação e nutrição; 
VI - estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição; 
VII - prescrição de suplementos nutricionais, necessários à 
complementação da dieta; 
VIII - solicitação de exames laboratoriais necessários ao 
acompanhamento dietoterápico; 
IX - participação em inspeções sanitárias relativas a alimentos; 
X - análises relativas ao processamento de produtos alimentícios 
industrializados; 
XI - participação em projetos de equipamentos e utensílios na área de 
alimentação e nutrição. 
Parágrafo Único. É obrigatória a participação de nutricionistas em 
equipes multidisciplinares, criadas por entidades públicas ou particulares 
e destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, 
executar e avaliar políticas, programas, cursos nos diversos níveis, 
pesquisas ou eventos de qualquer natureza, direta ou indiretamente 
relacionados com alimentação e nutrição, bem como elaborar e revisar 
legislação e códigos próprios desta área.

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 
 
 

As atividades de alimentação e 
nutrição realizadas nas Unidades de 
Alimentação e Nutrição (UAN), como tal 
entendidas as empresas fornecedoras de 
serviços de alimentação coletiva, 
serviços de alimentação auto-gestão, 
restaurantes comerciais e similares, 
hotelaria marítima, serviços de buffet e 
de alimentos congelados, comissarias e 

cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde; atividades 
próprias da Alimentação Escolar e da Alimentação do 
Trabalhador.  
 
 
 
UNIDADE DE ALIMENTACAO E 
NUTRICAO (UAN)  

Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições em 
Unidades de Alimentação e Nutrição, planejar, organizar, dirigir, 
supervisionar e avaliar os serviços de 
alimentação e nutrição. Realizar 
assistência e educação nutricional a 
coletividade ou indivíduos sadios ou 
enfermos em instituições públicas e 
privadas.  
 
 
 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições na 
Alimentação Escolar, planejar, organizar, 
dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de 
alimentação e nutrição. Realizar assistência 
e educação nutricional a coletividade ou 
indivíduos sadios ou enfermos em 
instituições públicas e privadas. 

 

ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 
 
Compete ao Nutricionista, no 

exercício de suas atribuições na 
Alimentação do Trabalhador, 
planejar, organizar, dirigir, 
supervisionar, avaliar os serviços de 
alimentação e nutrição do PAT. 
Realizar e promover a educação 
nutricional e alimentar ao 
trabalhador em instituições públicas e privadas, por meio de 
ações, programas e eventos, visando a prevenção de doenças e 
promoção e manutenção de saúde 
 
 

 
 
 

 
As atividades de alimentação e 

nutrição realizadas nos hospitais e 
clínicas, nas instituições de longa 
permanência para idosos, nos 
ambulatórios e consultórios, nos bancos 
de leite humano, nos lactários, nas 
centrais de terapia nutricional, nos Spa e 

quando em atendimento domiciliar. 
 

 
 
 

 
São atividades de alimentação e nutrição realizadas em 

políticas e programas institucionais, de atenção básica e de 
vigilância sanitária. 

Compete ao Nutricionista, no 
exercício de suas atribuições na área de 
Saúde Coletiva, prestar assistência e 
educação nutricional a coletividades ou 
indivíduos sadios, ou enfermos, em 
instituições publicas ou privadas e em 
consultório de nutrição e dietética, 
através de ações, programas, pesquisas 
e eventos, direta ou indiretamente relacionados à alimentação e 
nutrição, visando à prevenção de doenças, promoção, 
manutenção e recuperação da saúde.  

  

ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

NUTRIÇÃO CLÍNICA 

SAÚDE COLETIVA 



 
 
 

São atividades de desenvolvimento e produção de produtos 
relacionados à alimentação e à nutrição. 

Compete ao Nutricionista, no exercício 
de suas atribuições na área de indústria de 
alimentos, elaborar informes técnico-
científicos, gerenciar projetos de 
desenvolvimento de produtos alimentícios, 
prestar assistência e treinamento especializado 
em alimentação e nutrição, controlar a 

qualidade de gêneros e produtos alimentícios, atuar em marketing 
e desenvolver estudos e trabalhos experimentais em alimentação 
e nutrição, proceder analises relativas ao processamento de 
produtos alimentícios industrializados 

 
 
 
 

As atividades de ensino, extensão, 
pesquisa e coordenação relacionadas à 
alimentação e à nutrição. 

Compete ao Nutricionista, no 
exercício de suas atribuições na área da 
Docência - dirigir, coordenar e supervisionar cursos de graduação 
em nutrição; ensinar matérias profissionais dos cursos de 
graduação em nutrição e das disciplinas de nutrição e alimentação 
nos cursos de graduação da área de saúde e outras afins 

 
 
 
 

As atividades relacionadas à alimentação e à nutrição em 
academias, clubes esportivos e similares. 

Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições 
na área de nutrição em esportes, prestar assistência e educação 
nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos, em 
instituições publicas e privadas e em consultório de nutrição e 
dietética, prestar assistência e treinamento especializado em 

alimentação e nutrição, prescrever 
suplementos nutricionais necessários a 
complementação da dieta, solicitar 
exames laboratoriais necessários ao 
acompanhamento dietético. 

 

 
As atividades de marketing e publicidade científica 

relacionadas à alimentação e à nutrição. 
Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições em 

Marketing na Área de Alimentação e Nutrição, a educação 
nutricional de coletividades, sadias ou enfermas, em instituições 
públicas ou privadas e em 
consultórios de nutrição e dietética, 
divulgando informações e materiais 
técnico-científicos acerca de 
produtos ou técnicas reconhecidas. 

Miró, 1920 
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