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EMENTA
Vivência de a vidades prá cas inerentes ao nutricionista, relacionadas à nutrição nas diversas
especialidades clínicas, em unidades hospitalares de baixa e média complexidade. Fornecer
atenção dieté ca com ﬁnalidades terapêu cas dos pacientes hospitalizados. Analisar e desenvolver
dietas nas diferentes fases do processo saúde-doença. Realizar rastreamento e diagnós co
nutricional dos indivíduos a par r de avaliações antropométricas, sinais sicos, laboratoriais e
dieté cas. Avaliar a tolerância e/ou adesão dos individuo as dietas propostas, analisando os fatores
cogni vos, psicológicos, socioeconômicos e ambientais intervenientes. Iden ﬁcar o momento de
modiﬁcação dieté ca e/ou prescrição do suporte nutricional necessário e adequado à
recuperação do estado nutricional do paciente, visando ao melhor prognós co clínico e à
promoção da sua qualidade de vida. Oferecer orientações nutricionais individualizadas. Prescrição
dietoterápica e parecer técnico.
OBJETIVOS
GERAL
Inserir o estudante no exercício da a vidade prá ca inerente à nutrição clínica.
ESPECÍFICOS
1. Integrar o estudante com pacientes, nutricionistas e equipe mul proﬁssional nos campos de
atuação.
3. Demostrar os diferentes campos da nutrição clínica, bem como aplicar as diferentes condutas
nutricionais.
4. Aplicar as diferentes ferramentas de assistência nutricional no atendimento individualizado.
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do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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