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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 terapia intensiva. Fornecer atenção
dieté ca com ﬁnalidades terapêu cas dos pacientes hospitalizados. Analisar e desenvolver
dietas. Realizar diagnós co nutricional dos indivíduos a par r de avaliações antropométricas, clínicas,
laboratoriais e dieté cas. Avaliar a tolerância dos indivíduo às dietas propostas. 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. Estudo teórico dos
distúrbios metabólicos e patológicos, sua repercussão nutricional e por seguinte as aplicações
prá cas da dietoterapia, através da discussão e realização dos estudos clínicos e par cipação de
equipe mul disciplinar.
OBJETIVOS
GERAL
Inserir o estudante a prá ca da nutrição clínica..
ESPECÍFICOS
1. Fornecer a oportunidade ao aluno, com orientação e acompanhamento, do exercício da a vidade
prá ca visando sua formação proﬁssional, em área
condizente com o conteúdo de nutrição clínica.
2. Promover a troca de conhecimentos teóricos do curso com a prá ca da realidade proﬁssional.
3. Es mular a constante atualização no campo do conhecimento para a ngir o sucesso proﬁssional.
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