
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição  Período: 4º 

DISCIPLINA: Avaliação Nutricional  Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 60 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 03 aulas TOTAL: 60 aulas 
 

EMENTA 
Avaliação nutricional do ponto de vista clinico, dietético, bioquímico e antropométrico, tanto ao nível 
individual como de coletividade. Introdução ao estudo da avaliação nutricional. Avaliação 
antropométrica de adultos e idosos. Avaliação antropométrica da gestante. Avaliação antropométrica 
da nutriz. Avaliação antropométrica de crianças e adolescentes. Inquéritos dietéticos: aplicabilidade, 
vantagens e desvantagens. Metodologia de inquéritos dietéticos para estudos populacionais. 
Validade e reprodutibilidade dos métodos de avaliação dietética. Avaliação bioquímica do estado 
nutricional. Avaliação clínica do estado nutricional. Avaliação nutricional do paciente hospitalizado. 
Avaliação subjetiva global. Técnicas de avaliação da composição corporal. Aspectos éticos inerentes 
a avaliação do estado nutricional e de estudos de composição corporal. Diagnóstico nutricional e 
exposição a fatores de risco. 
 

OBJETIVOS 
Introduzir o aluno ao estudo da avaliação nutricional, bem como ao diagnóstico clínico nutricional, 
formando uma visão crítica e criteriosa do estado nutricional das diferentes fachas etárias e 
diferentes estados nutricionais englobando as conseqüências das carências e dos excessos na 
alimentação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução ao estudo da avaliação nutricional, 
Fatores determinantes do estado nutricional 
Indicadores diretos e indiretos do estado nutricional 
Progressão de uma deficiência nutricional e aplicação dos diferentes indicadores 
Antropometria como instrumento de avaliação do estado nutricional 
Estudo da composição corporal 
Principais medidas antropométricas 
Padrões de referência e critérios de diagnóstico para avaliação, sinais clínicos e avaliação 
bioquímica no diagnóstico das distrofias nutricionais 
Práticas:  
Demonstração de equipamentos 
Técnica para verificação de peso e altura 
Técnicas para verificação de perímetros braquial, pregas cutâneas e cálculo da circunferência 
Área muscular do braço e percentual de gordura corporal 
Avaliação nutricional de crianças, adolescentes e adultos 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas com slides, e material didático.  
Aulas no laboratório e utilização dos equipamentos de avaliação Estudos dirigidos. Dinâmica de 
grupo 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Televisão, CPU, vídeo, equipamentos. 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 



 

 

 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Avaliações escritas  
Relatórios de aulas práticas e provas práticas  
ADA 
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