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PLANOS DE ESTUDOS INDEPENDENTES

CURSO: NUTRIÇÃO
DISCIPLINA: DIETOTERAPIA DAS PATOLOGIAS DO TGI
PROFESSOR RESPONSÁVEL: ELISA GROSSI MENDONÇA
1) - CONTEÚDO:
1.1 Introdução à Dietoterapia: conceitos, evolução de prontuário e parecer
profissional, avaliação nutricional hospitalar, distribuição das dietas hospitalares/
tipos de dietas / modificações de dietas, terapia nutricional.
1.2 Patologias orais: Introdução às patologias orais (cárie dentária, xerostomia e
mucosite) e dietoterapia.
1.3 Introdução às patologias esofágicas (esofagite e Doença de Refluxo
Gastroesofágico) e dietoterapia. Tratamento dietoterápico na disfagia.
1.4 Introdução às patologias do estômago (gastrite e úlcera gástrica) e
dietoterapia.
1.5 Introdução ás patologias do Intestino e dietoterapia: Disbiose Intestinal,
constipação e diarreia, doença celíaca, doenças diverticulares, síndrome do
intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais).
1.6 Introdução às patologias de vesícula biliar e dietoterapia.
1.7 Introdução às patologias do pâncreas e dietoterapia: pancreatite aguda e
crônica
1.8 Introdução às patologias do fígado e dietoterapia: Hepatites, cirrose hepática e
doença gordurosa não alcoólica.
1.9. Terapia nutricional
2) – ATIVIDADES
Teóricas: Estudo no livro texto e na apostila da disciplina;
Artigos científicos;
Questões discursivas.

3) – PROVAS E TRABALHOS
Teóricas:
1ª Prova parcial de aproveitamento =
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30 (trinta) pontos (02/04/2018)
Matéria: Introdução à dietoterapia, patologias orais, esofágicas e gástricas (até
onde parar em sala de aula)
2ª Prova parcial de aproveitamento =
30 (trinta) pontos (21/05/2018)
(matéria: patologias do estômago e intestinais toda) (até onde parar em sala de
aula)

3ª Prova final de aproveitamento =
40 (quarenta pontos) pontos (28/06/2018) (matéria: doenças vesiculares,
pancreáticas, cirrose hepática e doença hepática gordurosa não alcoólica); (até
onde parar em sala de aula). Farão a mesma prova da turma, e será realizada
regra de três para 40,0 pontos.
Exame substitutivo: 09/07/2018 (buscar informação na coordenação e professor
para horário).
Exame especial: 11/07/2018 (verificar na secretaria marcação)
ATENÇÃO: As datas das provas e matérias das provas poderão sofrer
alterações de acordo com andamento em sala de aula. É responsabilidade
do aluno de estar atualizado junto aos alunos do 5º período ou à professora
apenas por email ou em sala de aula as alterações que podem vir acontecer.

Juiz de Fora, 02 de fevereiro de 2018.
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Alessandra Christine Antunes
Coordenadora do curso de Nutrição
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