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EMENTA 

Introdução à Nutrição Humana. O estudo dos nutrientes nos aspectos químico e fisiológico 

das proteínas, lipídeos, carboidratos, vitaminas, minerais e água. Importância dos 

nutrientes na composição de dietas. Recomendações e necessidades nutricionais da 

gestante, da nutriz e do lactente. Cálculos dietéticos específicos para esses grupos. 

Alimentação no pré-parto. Considerações nutricionais a respeito das mudanças 

fisiológicas e sobre os distúrbios patológicos durante a gravidez. Carências nutricionais 

que põem em risco o desenvolvimento materno-infantil. Fisiologia da lactação. 

Aleitamento natural e artificial. Alimentação do neonato prematuro. Alimentação no 

primeiro ano de vida. Banco de leite humano. Introdução de alimentos após o desmame. 

Legislação de alimentos para o grupo infantil (Codex Alimentarius). 

 

OBJETIVOS 

Contextualizar o discente de Nutrição sobre a nutrição humana, sobre a composição dos 

nutrientes, os ‘alimentos fontes e os principais papéis dos mesmos sobre o funcionamento 

do organismo humano. Conhecer as recomendações de nutrientes da gestação à primeira 

infância de acordo com as particularidades fisiológicas de cada fase em questão. 

Estimular o reconehcimento das políticas públicas de proteção ao público infantil quanto 

ao comércio e divulgação de alimentos. 
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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. 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 

• Avaliação nutricional de gestante 

• Diagnóstico de gestante 

• Fisiologia da gestação 

• Necessidades nutricionais na gestação 

• Planejamento dietético para gestante 

• Patologias nutricionais na gestacional 

• Estudos de caso gestante 

• Aula prática gestante 

• Necessidades nutricionais no puerperio 

• Planejamento alimentar no puerperio  

• Estudos de caso puérpera 

• Prescrição de Nutrientes: Definição, classificação e relação entre dieta e doenças 

crônicas; 

• Estudo dos carboidratos; 

• Estudo das proteínas; 

• Estudo dos lipídios; 

• Estudo da água, vitaminas e minerais; 

• Nutrição da gestante e lactante 

• Fisiologia do Recém nascido 

• Aleitamento materno e alimentação complementar no primeiro ano de vida. 

• Legislação de alimentos para o público infantil. 

 

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 e dois trabalhos temáticos com 

pontuações idênticas, de deverão compor a média do semestre. 
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