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AULAS TEÓRICAS
1. Contextualização: objetivos, programa e avaliação
2. Introdução à Avaliação Nutricional
     2.1. Conceitos básicos de avaliação nutricional
     2.2. Balanço proteico e energético
     2.3. Conceito de composição corporal
3. Diagnóstico da malnutrição – rastreio e avaliação nutricional
      3.1. Epidemiologia da malnutrição, desnutrição e obesidade
4. A avaliação da capacidade funcional
5. Antropometria – técnicas de medição:
     5.1. Locais anatómicos de medição, equipamentos e unidades de medição, as técnicas e
interpretação dos resultados 
            5.1.1. Peso, Altura, Pregas cuta

̂
neas, Circunfere

̂
ncias, Bioimpeda
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ncia

     5.2. Índices de rastreio e de avaliação do estado nutricional 
6. Avaliação da ingestão alimentar 
     6.1. Metodologia – validade, vantagens e desvantagens
     6.2. Ana

̂
lise da composic

̂
a
̂

o de alimentos. Conversão de alimentos em nutrientes – softwares.
7. Avaliação do estado nutricional por exame físico – sinais clínicos
8. Indicadores laboratoriais na avaliação nutricional

Objetivos pedagógicos:
A disciplina de Avaliação Nutricional tem como principal objetivo a aquisição de conhecimentos
fundamentais sobre a avaliação de risco e de estado nutricionais de indivíduos e de populações.

Competências a adquirir:
No final do semestre é esperado que o estudante compreenda a importância do conhecimento sobre o
estado nutricional de um indivíduo, e que desenvolva capacidades de planificac
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o, de implementac
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a
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e de avaliac
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a
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o de programas de avaliac
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a
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o de estado nutricional, bem como desenvolver capacidades
de ana
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lise. É ainda desejável que o estudante identifique as melhores soluc
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es de intervenc
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a
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o.

Metodologias de ensino

A disciplina está organizada em aulas teóricas de caráter essencialmente expositivo dos conteúdos
programáticos com recurso a apresentações PowerPoint e artigos para discussão. Nas aulas teórico-
práticas e práticas as sessões serão orientadas para que os alunos possam participar de forma
dinâmica e ativa e que adquiram as competências técnicas descritas como objetivos da disciplina,
recorrendo para tal a casos práticos e fichas de exercícios.

40% Avaliação contínua (A) + 60% Exame final (B) 
(A) consiste na avaliação da participação e capacidade de resolução de problemas demonstrada nas
aulas teórico-práticas e práticas, e será avaliada através de um trabalho de grupo e trabalhos 
individuais realizados nas aulas teórico-práticas e práticas. A nota mínima que possibilitará a
realização do Exame final é de 10 em 20 valores.
(B) consiste num teste escrito com questões que incidem sobre toda a matéria lecionada e cuja nota
mínima é de 10 em 20 valores.



AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS
Nas aulas de cariz teórico-prático e prático pretende-se que o trabalho seja orientado de forma a
desenvolver sessões de trabalho sobre a avaliação do estado nutricional do tipo hands on, nas quais
se perspetiva que os estudantes ganhem conhecimentos e competências de avaliação nutricional. 

Metodologias de ensino


