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CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 

3 45 45 0 0 7,5 
 

 

ENFOQUE CENTRAL 

Desenvolvimento dos procedimentos e tecnologias apropriadas de enfermagem, visando ao 
cuidado através do conhecimento do homem sadio e as possíveis intercorrências no 
equilíbrio de sua saúde física, mental e espiritual dentro de um referencial teórico-
metodológico, respeitando as diretrizes do modelo de saúde vigente. 
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COMPETENCIAS  HABILIDADES  B.TECNOLOGICAS  ESTRATÉGIA 
Integração horizontal 
Contextualização do 
ser humano na fase 
adulto em seu 
ambiente e nas 
situações de risco ou 
desequilíbrio de 
saúde, para 
intervenção de 
enfermagem 
 

 
Compreender o ser 
humano na fase 
adulta, nas suas 
relações consigo 
mesmo e com o outro 
numa visão holística e 
dialética em situações 
risco ou desequilíbrio 
de saúde 
Fundamentar-se dos 
conhecimentos que 
implicam a nutrição, a 
dietética, a 
farmacologia clínica e 
dos procedimentos e 
tecnologias 
apropriadas  para 
intervenção  em 
enfermagem que 
representam o “cuidar”  

 
Identificar os 
conhecimentos 
necessários   para  
intervenção de 
enfermagem em uma 
situação específica 

 
Elaboração e aplicação 
de um plano de 
intervenção numa 
situação de saúde 
específica 
 
Dois momentos: início e 
final do semestre 

Integração vertical 
Aplicação da  
metodologia da 
assistência 
embasando-se do 
referencial teórico e 
metodológico em 
ações estratégicas de 
saúde mais incidentes 
na região segundo o 
modelo de saúde 
vigente 

Aplicar todas as  
etapas da metodologia 
da assistência 
utilizando-se de um 
referencial teórico 

Identificar as etapas 
da metodologia da 
assistência de 
enfermagem 
Identificar o referencial 
teórico 

Apresentação de estudos 
de casos em seminários  

 

 

EMENTA/HABILIDADES 

- Identificar as necessidades nutricionais no ciclo vital. 

- Caracterizar os diversos tipos de alimentos. 
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- Identificar o perfil nutricional de uma população. 

- Relacionar e analisar a importância da nutrição/alimentação para a saúde e bem estar de 

indivíduos e grupos, levando em consideração os aspectos sociais, biológicos e culturais. 

- Relacionar os problemas nutricionais mais prevalentes e seus determinantes. 

- Identificar a função e fontes dos nutrientes nos alimentos e a necessidade de 

suplementação alimentar em diferentes situações de risco nutricional. 

- Relacionar as recomendações nutricionais para a saúde e bem estar dos indivíduos e 

grupos humanos. 

- Identificar o papel da enfermagem no cuidado nutricional individual e coletivo, no âmbito 

hospitalar e na atenção básica de saúde. 

- Associar as modificações na alimentação às necessidades individuais nos diferentes 

ciclos da vida e no processo saúde-doença. 

 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIA 

- Analisar as necessidades nutricionais no ciclo vital para nortear as ações de enfermagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/BASES TECNOLÓGICAS 

- Introdução à Nutrição: Meio Ambiente(acrescentar) x Alimentação x Nutrição; 

- Nutrientes essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais/as necessidades 

nutricionais; 

- A importância da ciência da nutrição no desenvolvimento normal humano e da dieta 

balanceada na manutenção e recuperação da saúde; 

- Macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídeos: Definição, estrutura, classificação, 

fontes alimentares; Metabolismo e funções; 

- Recomendações; 

- Micronutrientes: vitaminas e minerais; 

- Definição, estrutura, classificação, fontes alimentares; 
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- Metabolismo e funções; 

- Recomendações; 

- Principais problemas de saúde relacionados à alimentação e seus determinantes; 

- Necessidades e recomendações nutricionais e energéticas nas diversas faixas etárias.  

- Princípios do cuidado nutricional do paciente hospitalizado e da dietoterapia. Suporte 

nutricional; Nutrição Enteral e Parenteral; 

- Guia alimentar Para a População Brasileira; 

- Metabolismo Energético; 

- Metabolismo basal, Gasto energético total: componentes do gasto energético e cálculo 

das necessidades estimadas de energia; 

- Fibras Alimentares: classificação, funções, metabolismo, fontes e recomendações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BODINSKI, L.H. Dietoterapia princípios e práticas.  São Paulo: Atheneu, 1996.  397p. 
 
DUTRA DE OLIVEIRA, J.E.; MARCHINI, J.S. Ciências nutricionais.  São Paulo: Sarvier, 1998.  
403p. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a população brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 
2005. 
 
TEIXEIRA NETO, F. Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 519p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SHILS, M.E.; SHIKE, M. Nutrição moderna na saúde e na doença. 2. ed. Barueri, SP: 
Manole, 2009. 
 
WHITNEY, E; ROLFES, S.R. Nutrição 1 - Entendendo os Nutrientes 1 ed. Cengage 
Learning, 2013. 
 
LEHNINGER A.L. Princípios de Bioquímica. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, S. Ciências nutricionais. São Paulo: Sarvier, 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
2008. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia alimentar para a 
população brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do aprendizado será realizada por meio de duas avaliações escritas e 

atividades complementares (estudos dirigidos, grupos de discussão, seminários entre 

outros). 

 Provas escritas = 8 pontos (1a Prova = 4 pontos/ 2a Prova =4 pontos) 

 Atividades complementares = 2 pontos 

Para complementar os dez minutos de cada aula relógio para hora (60 min)  se realizará 

7,5 horas de atividades extraclasses sendo estas envolvendo participação na semana do 

conhecimento e semana cientifica  da enfermagem,  estudos independentes para 

realização de atividades complementares. 

 

METODOLOGIA 

Expositiva dialogada 

 

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL (IES) 
 
 

______________________ 
Fabiano Kenji Haraguchi 
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