
Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional
PICCAP

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação em Nutrição Clínica

Público-alvo: Nutricionistas com registro no CRN.

Objetivos: Proporcionar aperfeiçoamento teórico-prático, para profissionais nutricionistas,
na área de nutrição clínica geral, adulto e pediatria e especialidades.

Local de atuação: Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA)

Número de vagas: Somente nas inscrições a área divulga quais cursos (módulos) e
quantas vagas serão disponibilizadas no período.

Carga horária: 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira (totalizando 480h).

Duração prevista: 06 meses

Investimento: Entrada de R$250,00 + 5 parcelas de R$150,00

Pré-requisitos: Graduação em Nutrição e registro no CRN.

Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo e entrevista.

Inscrições e informações através dos e-mails: patsauer@hcpa.edu.br e
brubin@hcpa.edu.br

Documentos necessários para matrícula: A Relação de Documentos para Alunos
Selecionados encontra-se na página https://goo.gl/quuRbF. Após a seleção, será
disponibilizado aos candidatos selecionados o link da plataforma Solis GE onde deverão
enviar os documentos.

Prazo para inscrição: 04 de agosto
Entrevistas: 10 de agosto (agendar horário)
Envio do nome dos selecionados para o Grupo de Ensino: 13 de agosto de 2021
Resultado da Seleção: 16 de agosto de 2021

Entrega Documentação – Envio de documentos na plataforma após a seleção até 23
de agosto de 2021.

Início do Curso: 08 de setembro de 2021

mailto:patsauer@hcpa.edu.br
https://goo.gl/quuRbF


02 001
Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica -
Módulo I - Teórico

PLANO TEÓRICO
- Organograma e rotinas do serviço de nutrição;
- Protocolo de nutrição clínica;
- Processos de padronização;
- Nutrição Enteral;
- Sistema AGHUse.

02 002
Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo II – Clínica
Geral Adulto

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
diferentes patologias;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados de acordo com protocolo do Serviço de Nutrição e Dietética;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética;
- Condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB) de acordo com os protocolos instituídos pelo SND;
- Realizar Conduta de Educação;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica.

02 003
Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo III – Clínica
Geral Pediatria

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
diferentes patologias;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para a alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários científicos e discussão de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamnese;
- Avaliação do estado nutricional dos pacientes internados de acordo com os protocolos do Serviço de Nutrição e Dietética;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados de acordo com os protocolos do Serviço de Nutrição Clínica, triagem;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral, enteral ou parenteral;
- Prescrição Dietética;
- Condutas Nutricionais com evolução em prontuário eletrônico de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de Nutrição e Dietética;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Realizar conduta de educação nutricional e registro em prontuário eletrônico;
- Participação em rounds junto à equipe multiprofissional;
- Participação em atividades da equipe multidisciplinar desenvolvidas na unidade ou junto á residência multiprofissional.

02 005

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo V –
Especialidade
Nefrologia Clínica
Adulto

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
nefropatias;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para a alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB) de acordo com os protocolos instituídos pelo SND;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.



02 006

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo VI –
Especialidade
Endocrinologia
Diabetes Adulto

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional no
Diabetes Mellitus;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para a alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo SND;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.

02 007

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo VII –
Especialidade
Pneumologia Adulto

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação da conduta nutricional nas pneumopatias;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientações para alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários, e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética;
- Condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico, de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de Nutrição e Dietética;
- Realizar conduta de educação nutricional e registro em prontuário eletrônico;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.

02 009

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo IX –
Especialidade
Psiquiatria Adulto

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
diferentes patologias psiquiátricas;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado ás patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional ara as diferentes patologias e orientação para alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo SND;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.



02 010

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo X –
Especialidade Aparelho
Digestivo Alto

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional no
Aparelho Digestivo Alto no pré e pós operatório;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado ás patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos com a equipe médica.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética;
- Condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico, de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de Nutrição e Dietética;
- Realizar conduta de educação;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Atendimento em ambulatório, sob supervisão.

02 011

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo XI –
Especialidade
Hematologia

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
patologias hematológicas;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para a alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo SND;
- Realizar conduta de educação;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.

05 000

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo XV -
Especialidade
Oncologia Adulto

PLANO TEÓRICO:
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
patologias oncológicas;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO:
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de
Nutrição e Dietética (SND);
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.



05 001
Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo XVI – Adulto
Crítico

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional no
paciente critico;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
Capacitação do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do estado nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do Serviço de Nutrição e Dietética;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de
Nutrição e Dietética;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto à equipe médica;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em Seminários.

05 002

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo XIV –
Especialidade Clinica
Geral Convênios

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, exames laboratoriais, conduta nutricional em pacientes cirúrgicos e em
patologias associadas;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para pacientes cirúrgicos e patologias associadas;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários científicos e discussões de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do Estado Nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do Serviço de Nutrição e Dietética;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética e condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de
Nutrição e Dietética;
- Realizar conduta de educação nutricional e registro em prontuário eletrônico;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Participação em rounds com o profissional nutricionista responsável.

08 014

Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica –
Módulo XXIV
Especialidade
Neurologia

PLANO TEÓRICO
- Avaliação do estado nutricional, triagem, determinação do diagnóstico, interpretação de exames laboratoriais, determinação da conduta nutricional nas
diferentes patologias;
- Determinação das necessidades nutricionais;
- Cálculo de dietas adequado às patologias por via oral ou enteral, avaliação de consumo alimentar;
- Orientação nutricional para as diferentes patologias e orientação para a alta hospitalar;
Capacitações do Serviço de Nutrição e Dietética:
- Seminários e discussão de casos clínicos.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamnese;
- Avaliação do estado nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do Serviço de Nutrição e Dietética;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética;
- Condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico, de acordo com os protocolos instituídos pelo Serviço de Nutrição e Dietética;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Participação em rounds junto à equipe médica.

14 050
Aperfeiçoamento em
Nutrição Clínica -
Módulo XLI - Paciente
Crítico Pediátrico

PLANO TEÓRICO
- Nutrição crítico pediátrico.

PLANO PRÁTICO
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamneses;
- Avaliação do estado nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados, de acordo com protocolo do SND;
- Triagem;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculos de dietas por via oral, parenteral ou enteral;
- Prescrição dietética;
- Condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHWEB), de acordo com os protocolos instituídos pelo SND;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes nas unidades de internação, de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão alimentar, quando necessário;
- Realizar conduta de educação nutricional e registro em prontuário eletrônico;
- Participação em rounds junto à equipe multiprofissional;
- Discussão de casos clínicos com o profissional nutricionista responsável;
- Participação em atividades da equipe multidisciplinar desenvolvidas na unidade ou junto à residência multiprofissional.



20 015

Programa de
Capacitação em
Nutrição Clínica -
Especialidade Nutrição
e Genética Médica

PLANO TEÓRICO:
- Estudos de caso, discussão de artigos científicos;
- Seminários de Nutrição clínica: discussão das rotinas e casos da internação.

PLANO PRÁTICO:
Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão:
- Anamnese;
- Avaliação do estado nutricional;
- Diagnóstico nutricional dos pacientes internados de acordo com o protocolo do SND;
- Determinação das necessidades nutricionais e cálculo de dietas por via oral ou enteral;
- Prescrição dietética;
- Condutas nutricionais com evolução em prontuário eletrônico (AGHUse) de com os protocolos institucionais do SND;
- Realizar conduta de educação;
- Acompanhamento nutricional dos pacientes internados de acordo com o nível assistencial;
- Controle de ingestão quando necessário;
- Orientação de dieta na alta hospitalar;
- Participação em rounds junto com a equipe multidisciplinar;
- Participação em rounds junto com o profissional nutricionista responsável;
- Participação nos atendimentos ambulatoriais;
- Participação em seminários.

21 027

Programa de
Capacitação em
Nutrição Clínica -
Especialidade
Nutrologia

PLANO TEÓRICO
Triagem e Avaliação Nutricional de pacientes adultos e pediátricos:
- Antropometria, Perimetria, Curvas de Crescimento.
Conceitos de Nutrição Enteral e Parenteral Adulto e Pediátrico:
- Indicações, como prescrever Nutrição Enteral e Parenteral adulto e pediatria, escolha das fórmulas, complicações.
Obesidade Infantil:
- Tratamento da obesidade e manejo ambulatorial de pacientes obesos pediátricos.
Fisiopatologia e Terapia Nutricional:
- Manejo Nutricional: Intestino Curto, Fístulas, Alergias Alimentares, Desnutrição, Diabetes Mellitus e Câncer.
Clube de Revista:
- Apresentação de Artigos Relacionados à Nutrição Clínica da Criança e do Adulto.

PLANO PRÁTICO
Atividades desenvolvidas sob supervisão:
- Realizar, sob supervisão, avaliação nutricional, dietoterapia, prescrição dietética, evolução em prontuário eletrônico (AGHUse) e acompanhamento de
pacientes adultos e pediátricos internados;
- Acompanhar e realizar (sob supervisão) atendimento ambulatorial de crianças e adolescentes;
- Elaboração e orientação de plano dietoterápico para alta hospitalar;
- Participação em rounds semanais junto com a equipe multidisciplinar.


