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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ENF134 Nutrição e Dietética 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

54h 5º 

 

EMENTA 

Conhecimento sobre os principais conceitos da Nutrição como ciência e como processo; 

identificação dos nutrientes, suas principais funções em relação à manutenção da saúde, 

prevenção de doenças e tratamentos; estudo das principais doenças relacionadas com os 

nutrientes, assim como seus diversos tratamentos; noções de biodisponibilidade de 

nutrientes, alimentos para fins especiais (diet & light); toxidade alimentar, intolerâncias e 

alergias, higiene e segurança alimentar; dietoterapia na clínica e na saúde pública; 

prescrições dietéticas, dieta enteral e parenteral. 

 

OBJETIVOS 

Promover a capacitação do aluno e facilitar a sua atuação na equipe multidisciplinar, no 

trato com indivíduos saudáveis, portadores de patologias relacionadas com alimentos ou 

em risco nutricional, seja no cuidado direto ou indireto, dentro ou fora da unidade de saúde. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O enfermeiro a ser habilitado pela Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana (FAT) 

terá uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, no que se refere ao 

conhecimento dos alimentos e da Nutrição, de forma a ser qualificado para o exercício de 

apoiar a equipe no cuidado da prevenção e/ou tratamento de indivíduos através da 

alimentação adequada.  
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• Identificar os principais nutrientes, suas funções e fontes alimentares; 

• Compreender a relação da Nutrição coma equipe de enfermagem e demais 

profissionais; 

• Atuar de forma respeitosa e responsável junto ao paciente e equipe, considerando o 

real valor alimentos no tratamento e prevenção das doenças; 

• Atuar na área da saúde pública, promovendo a educação nutricional para o 

tratamento ou prevenção de doenças. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Introdução ao estudo da Nutrição; conceitos básicos de alimentos e nutrientes; 

 

• Estudos dos macro e micronutrientes, bem como das fibras e suas principais 

funções e fontes alimentares; 

 

• Toxidade alimentar, contaminantes naturais, alergias e intolerâncias; 

 

• Doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas com o uso dos alimentos; 

 

• Alimentos para fins especiais (diet & light, fortificados, enriquecidos, funcionais, 

etc.) 

 

• Doenças relacionadas com a carência ou excesso de alimentos; 

 

• Bases alimentares da população; guias práticos de orientação nutricional, usados 

em programas de saúde pública; 

 

• Dietoterapia aplicada, principais patologias e seus respectivos cuidados dietéticos; 

 

• Dieta enteral e parenteral (conceitos, aplicações e participação do enfermeiro junto 

à equipe); 

 

METODOLOGIA 

• Aulas teóricas expositivas e/ou participativas; 

• Trabalhos em grupo (estudos dirigidos e estudos de casos). 
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AVALIAÇÃO 

• Serão aplicadas duas avaliações escritas individuais, um trabalho e um seminário 

temático com pontuações distribuídas em duas unidades que, de deverão compor a 

média do semestre. 
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