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PPLLAANNOO  DDEE  EENNSSIINNOO  

   

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

UUNNIIDDAADDEE  AACCAADDÊÊMMIICCAA::  FFaaccuullddaaddee  ddee  NNuuttrriiççããoo  

CCUURRSSOO::  NNuuttrriiççããoo  ee  SSaaúúddee  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA::  Epidemiologia Nutricional (enfoque em Avaliação Nutricional de Coletividades)  

CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  SSEEMMAANNAALL::  88  hhoorraass    CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  TTOOTTAALL::  4488  hhoorraass  

AANNOO//SSEEMMEESSTTRREE::  22002200//11  TTUURRNNOO//TTUURRMMAA::  AA  

PPRROOFFEESSSSOORRAA::  Maria do Rosário Gondim Peixoto  

IIII..  EEMMEENNTTAA  

Determinantes do estado nutricional. Métodos e técnicas de avaliação do estado nutricional e de 

composição corporal. Inquéritos dietéticos. Avaliação bioquímica do estado nutricional. Metodologia 

aplicada ao estudo epidemiológico nutricional. Métodos empregados em epidemiologia nutricional para 

investigação do estado nutricional de grupos populacionais. Planejamento de pesquisa para avaliação do 
estado nutricional. 

IIIIII..  OOBBJJEETTIIVVOO  GGEERRAALL  

Apresentar e discutir os métodos utilizados na avaliação do estado nutricional. 

IIVV..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

O aluno deverá: 
- realizar padronização de medidas antropométricas, calculando o erro técnico da medida 

- conhecer os limites e possibilidades dos diversos métodos de avaliação do estado nutricional 
- classificar os estudos epidemiológicos conforme delineamento empregado e tipo de medida de associação 

empregado 

- definir os prováveis métodos de avaliação nutricional que irá utilizar em sua dissertação/tese 

V. CONTEÚDO 

Unidade 1 – Unidade 1 – Transição Nutricional - Determinantes do estado nutricional 
Unidade 2 - Métodos diretos, indiretos e duplamente indiretos de avaliação da composição nutricional 

Níveis de composição corporal 

Conceitos e aplicações  
Padronização das medidas antropométricas e cálculo do Erro Técnico da Medida (ETM) 

Técnica da aferição do exame de bioimpedância 
Unidade 3 - Indicadores dietéticos  

Métodos para estimativa da ingestão dietética  

Validade e reprodutibilidade dos métodos de inquéritos dietéticos  
Índices dietéticos para avaliar a qualidade global da dieta 

Unidade 4 - Parâmetros laboratoriais na avaliação do estado nutricional   
Exames de sangue 

Exames de urina 
Avaliação imunológica 

Unidade 5 - Delineamento de estudos epidemiológicos 

Usos da epidemiologia 
Medidas de frequência  



 

Metodologia aplicada ao estudo epidemiológico nutricional (estudos transversais, caso controle, coorte e 

ensaios clínicos) 
Unidade 6 - Planejamento de pesquisa para avaliação do estado nutricional  

VVII..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  EE  RREECCUURRSSOOSS  

Serão utilizadas variadas técnicas pedagógicas, como aulas expositivas dialogadas, aulas práticas, discussão 
de artigos, trabalho individual e exercícios.  

VVIIII..  PPRROOCCEESSSSOOSS  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  
A avaliação será realizada de forma continuada, levando-se em consideração a presença e a participação 

nas atividades e o desempenho no trabalho final. 

Nota Final: trabalho escrito (0,5) + apresentação (0,2) + participação (0,3) 

IIXX..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  BBÁÁSSIICCAA  EE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  BBÁÁSSIICCAA    

FISBERG, R.M. ; SLATER, B.; MARCHIONI, D.M.L ; MARTINI, L.A.; Inquéritos alimentares: métodos e 
bases científicos. São Paulo: Manole; 2005. 334 p. 

GIBSON, R.S. Nutritional assessment. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2005. 908p. 

MEDRONHO, R. A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2002. 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA    CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR 

WORD HEALTH ORGANIZATION. Physical Status: The Use and Interpretation of Antropometry . Who 

Thechnical Report Series 854, 1995 

ARTIGOS CIENTIFICOS 

Definidos no decorrer da disciplina 

XX..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  

Temas Data Tecnologia Conteúdo/atividade docente e discente 

Unidade 1 – Transição Nutricional 

- Determinantes do estado 
nutricional  

-Indicadores do estado nutricional 
(3 horas) 

16/06 

 

Google meet 

8:00-10:00 

Conhecimento da turma, apresentação e 

discussão do plano de ensino  
Orientações sobre as TDIC aplicadas na 

disciplina  
Aula expositiva, chat   

17/06 Plataforma 

Moodle 

Leitura de texto 

Fórum sobre indicadores nutricionais 

Unidade 2 - Métodos diretos, 

indiretos e duplamente indiretos 

de avaliação da composição 
corporal 

- Conceitos e aplicações  
- Padronização e cálculo do ETM 

(9 horas) 

22/06 Plataforma 

Moodle 

Leitura de texto 

Vídeos 

Lista de exercícios 

23/06 Google meet 

8:00-11:00 

Aula expositiva, chat   

24/06 Plataforma 

Moodle 

Fórum sobre métodos de avaliação da 

composição corporal 

Unidade 3 - Indicadores 

dietéticos  

Métodos para estimativa da 
ingestão dietética  

Validade e reprodutibilidade dos 
métodos de inquéritos dietéticos  

Índices dietéticos para avaliar a 

qualidade global da dieta 
(9 horas) 

29/06 

 

Plataforma 

Moodle 

Leitura de texto 

Vídeos 

Lista de exercícios 

30/06 Google meet 

8:00-11:00 

Aula expositiva, chat   

01/07 Plataforma 
Moodle 

 

Fórum sobre indicadores dietéticos  
 

Unidade 4 - Parâmetros 

laboratoriais na avaliação do 
estado nutricional   

Exames de sangue 
Exames de urina 

Avaliação imunológica 
Atividade: Aula expositiva e 

discussão de artigos 

(9 horas) 

06/07 

 
 

Plataforma 

Moodle 

Leitura de texto 

Lista de exercícios 

07/07 Google meet 
8:00-11:00 

Aula expositiva, chat   

08/07 Plataforma 
Moodle 

Fórum sobre parâmetros laboratoriais na 
avaliação do estado nutricional   



 

Unidade 5 - Delineamento de 

estudos epidemiológicos 
Usos da epidemiologia 

Medidas de frequência e estudos 
transversais 

Metodologia aplicada ao estudo 

epidemiológico nutricional 
(9 horas) 

 

13/07 Plataforma 

Moodle 

Vídeo 

Artigo 
Lista de exercícios 

14/07 Plataforma 

Moodle 

Vídeo 

Artigo 
Lista de exercícios 

15/07 Plataforma 
Moodle 

 

Vídeo 
Artigo 

Lista de exercícios 

Unidade 6 - Planejamento de 
pesquisa para avaliação do estado 

nutricional 

 

20/07 Google meet 
8:00-11:00 

Leitura de artigos e discussão em grupos  

21/07 Google meet 

8:00-11:00 

Apresentação dos trabalhos  

22/07 Google meet 

8:00-11:00 

Apresentação e discussão dos trabalhos 

Encerramento e avaliação 

 

cris_
Riscado

cris_
Riscado

cris_
Riscado




