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EMENTA 

Terapia Nutricional. Equipe multiprofissional e regulamento técnico da SVS. Terapia 

Nutricional enteral. Terapia nutricional parenteral. Terapia nutricional em doenças 

específicas. Terapia nutricional em pediatria 

 

OBJETIVOS 

A disciplina pretende oferecer aos alunos conhecimento teórico-prático em Terapia 

Nutricional, compreendendo-a como opção viável de tratamento de indivíduos desnutridos 

ou em risco nutricional quando da impossibilidade da utilização da via oral ou aporte oral 

adequado. Compreender a importância da Terapia Nutricional para manutenção ou 

recuperação do estado nutricional e, consequentemente na manutenção da saúde e 

redução da morbimortalidade. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico  capaz de atuar na 

promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial  a 

população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e 

coletividade, através  da atenção dietética. A  formação generalista, humanista, ética, 

inovadora  e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica, 

social,  cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as 

áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição. 

 



 

2 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 

• Terapia Nutricional. Equipe multiprofissional e regulamento técnico da SVS. 

• Terapia Nutricional enteral (indicações, contraindicações, complicações, vias de 

acesso).  

• Terapia nutricional parenteral (indicações, contraindicações, complicações, vias de 

acesso).  

• Terapia nutricional em doenças específicas (paciente crítico, fístulas digestivas, 

portadores de úlceras por pressão, imunonutrição). Terapia nutricional em 

pediatria. 

 

METODOLOGIA 

Aulas teóricas: Aulas expositivas interativas com utilização de material audio-visual; 

discussão de artigos e resolução de casos clínicos. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas através de provas (2 provas escritas individuais), resolução de casos 

clínicos em grupo. Exercícios em sala. Participação e assiduidade às aulas. 
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