
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 
 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso Programa de Capacitação em Terapia 
Nutricional para Nutricionistas - Básico 

 
Público-alvo: Nutricionistas 

 
Objetivos: Capacitar o profissional a prescrever terapia nutricional no âmbito 
hospitalar                 
 
Local de atuação: Serviço de Nutrologia 

Número de vagas: 01 vaga 

Carga horária: 12 horas semanais 
 
Duração prevista: 06 meses  

Investimento: R$ 100,00 mensais 

Pré-requisitos: Graduação em Nutrição 
Conclusão do módulo básico do Programa de Capacitação em Terapia Nutricional para 
Nutricionistas 
  
Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo, Entrevistas (com horário 
agendado) 

 
Inscrições através do e-mail: csilveira@hcpa.edu.br 

Prazo para inscrição: 06.06.2019– envio de Currículo para 
csilveira@hcpa.edu.br 
 
Entrevistas: 10/06/2019 (horário agendado) 

Envio dos nomes dos Selecionados ao Grupo de Ensino: 12/06/2019 

 

Publicação dos Selecionados: 14/06/2019 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino sala 168 1º andar: até 18/06/2019. 

 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino sala 168 1º andar do HCPA conforme a documentação conforme a 
Relação de Documentos no verso do Formulário de Inscrição disponível na página 
https://goo.gl/BknKmr  

Início do Curso: 01/07/2019 
 
 
 



 

 

Plano de Curso: 
 
PLANO TEÓRICO: 

 

- Conceitos de Nutrição enteral no adulto e crianças: Indicações, complicações, como 

prescrever, escolha das fórmulas; 

- Avaliação Nutricional de Pacientes Adultos e Pediátricos: Antropometria, Perimetria, 

Curvas de crescimento; 

- Obesidade Infantil: Tratamento da obesidade e manejo ambulatorial de pacientes obesos 

pediátricos; 

- Fisiopatologia e Terapia Nutricional: Manejo nutricional em patologias: HIV, Intestino 

Curto, Fístulas, Alergias Alimentares, Desnutrição, DM, Câncer, Nefropatia; 

- Clube de Revista: Apresentação de artigos relacionados à nutrição clínica da criança e do 

adulto. 

 

PLANO PRÁTICO: 

 

Atividades a serem desenvolvidas sob supervisão: 

- Realizar a dietoterapia e acompanhamento de pacientes adultos e pediátricos internados; 

- Acompanhar e realizar atendimento ambulatorial de crianças e adolescentes com 

obesidade; 

- Elaboração e orientação de plano dietoterápico para alta hospitalar e para os pacientes 

em atendimento ambulatorial. 


