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EMENTA 

Princípios da dietoterapia. Identificação e característica das rotinas em dietoterapia, 

prescrição dietoterápica. Estado nutricional e saúde. O processo nutricional e as 

condições fisiopatológicas impostas ao organismo. Dieta hospitalar. Análise da 

composição físico-química das dietas modificadas e aplicação da dietética como base da 

dietoterapia. Dietas de provas. Dietoterapia nas enfermidades do trato gastrointestinal e 

de suas glândulas anexas. Dietoterapia das doenças carenciais, neurológicas, 

neuropsiquiátricas. Dietoterapia dos distúrbios alimentares: obesidade e magreza. 

Nutrição e dietoterapia no câncer. Suporte nutricional enteral. 

 

OBJETIVOS 

A disciplina Patologia da Nutrição e Dietoterapia I visa capacitar os alunos à identificar as 

implicações nutricionais das diversas doenças do trato gastrointestinal (de maior 

prevalência) sobre o indivíduo adulto enfermo e compreender a importância da dieta como 

componente terapêutico;  

Oferecer ao aluno conhecimentos e habilidades para utilizar os alimentos com recurso 

terapêutico nas patologias de maior prevalência e que tem na alimentação e nutrição 

importante fator etiológico e ou terapêutico; 

Capacitar os alunos a prescrever dietas considerando os mecanismos fisiopatológicos das 

enfermidades 

Ressaltar a importância da individualidade da dietoterapia. 
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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 

Princípios da dietoterapia. Identificação e característica das rotinas em dietoterapia, 

prescrição dietoterápica. Estado nutricional e saúde. O processo nutricional e as 

condições fisiopatológicas impostas ao organismo(Desnutrição hospitalar). Dieta 

hospitalar. Análise da composição físico-química das dietas modificadas e aplicação da 

dietética como base da dietoterapia. Dietas de provas(Tipos de dietas). Dietoterapia nas 

enfermidades do trato gastrointestinal (boca, esôfago, estômago e intestino) e de suas 

glândulas anexas(fígado, pâncreas e vesícula). Dietoterapia das doenças carenciais, 

neurológicas, neuropsiquiátricas. Dietoterapia dos distúrbios alimentares: obesidade e 

magreza. Nutrição e dietoterapia no câncer. Suporte nutricional enteral. 

 

METODOLOGIA 

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

trabalhos em grupos, discussão de artigos científicos, estudo dirigido, exercícios e 

seminários. 

Aulas práticas: aulas práticas serão realizadas em hospitais. Confecção de estudos de 

caso em grupo.  Discussão de casos clínicos. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas através de provas (2 provas escritas individuais), seminários (1), 

confecção e apresentação de  estudos de casos clínicos (a cada aula prática), além da 

participação e assiduidade às aulas teóricas e práticas. 
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