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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500607 - Alimentação, Nutrição e Saúde 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 726 ECTS: 2 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Teresa de Guadalupe de Sousa Pataca 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

56 16 12                         4       24 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

-Compreenda os conceitos/princípios básicos de uma alimentação e nutrição saudável e eco-sustentável face às necessidades 
da pessoa nas diferentes etapas de vida, no contexto da família, grupos e comunidade; 

-Analise criticamente os principais determinantes inter-relacionados com comportamentos alimentares inadequados, em 
particular no que se refere à malnutrição e excesso de peso, obesidade e outras doenças crónicas; 

-Identifique os principais indicadores de avaliação do estado nutricional; 

-Analise criticamente o papel do enfermeiro na promoção de estilos de vida adequados, em particular no que se refere a hábitos 
de alimentação e nutrição saudáveis e eco-sustentáveis; 

-Equacione estratégias de intervenção numa perspetiva holística e interprofissional; 

-Demonstre capacidade de pesquisa, análise, espírito crítico e resolução de problemas relativamente a casos práticos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

-Alimentação e nutrição: conceitos básicos de uma alimentação e nutrição saudável e eco-sustentável 

-Alimentos 

  •Roda dos alimentos / Pirâmide alimentar / Grupos de alimentos 

-Nutrientes 

  •Funções / Grupos  

-Alimentação e comportamento alimentar saudável e eco-sustentável ao longo do ciclo vital 

  •Evolução histórica 

  •Padrões alimentares   

  •Dietas e suplementos alimentares  

  •Distúrbios alimentares/nutricionais e sua inter-relação com o comportamento alimentar: malnutrição, excesso de 
peso,obesidade e outras doenças crónicas. 

-Qualidade e segurança alimentar 
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-Avaliação do estado nutricional 

-O enfermeiro como agente promotor de hábitos alimentares saudáveis e eco-sustentáveis, no seio de uma equipa 
interprofissional 

  •Políticas de saúde: recomendações e orientações 

  •Estratégias de intervenção. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos sustentam-se numa abordagem de temáticas que permitam que os estudantes adquiram, de forma 
fundamentada, sistematizada e integrada, conhecimentos técnico-científicos, necessários ao desenvolvimento de aptidões e 
competências no âmbito da promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis das pessoas, famílias e comunidades, 
em particular no que se refere aos hábitos alimentares e nutricionais, prevenção da malnutrição e excesso de peso, obesidade e 
outras doenças crónicas 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão utilizadas metodologias expositivas, analíticas e reflexivas, de abordagem interativa, promotoras da aprendizagem dos 
estudantes, centradas no desenvolvimento das aptidões e competências a adquirir e desenvolver.  

Nas aulas teóricas, privilegiam-se as metodologias expositivas, com carácter interativo, considerando a exposição oral de 
conteúdos em posição de diálogo e participação dos estudantes, com recurso a meios audiovisuais. Nas aulas teórico-práticas, 
enfatiza-se a abordagem interativa, analítica e reflexiva, considerando a utilização do método de resolução de problemas, a 
pesquisa cientifica e análise de textos e a realização e apresentação de trabalhos individuais e de grupo. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino utilizadas têm em vista a coerência e articulação com os objetivos de aprendizagem definidos.  

No seu conjunto apostam numa estratégia essencialmente interativa, que valoriza os processos de natureza cognitiva e 
estimula a análise crítica e reflexiva dos estudantes. Pretendem dotar os estudantes dos conhecimentos e das ferramentas 
necessárias para que estes, em conjunto com trabalho autónomo desenvolvido, desenvolvam as suas capacidades de análise, 
reflexão e resolução de problemas, contribuindo assim para o desenvolvimento das competências propostas e alcance dos 
resultados esperados. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua. Contemplará a realização, apresentação e discussão de trabalhos individuais e de grupo sobre temas de 
relevo para o desenvolvimento dos conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver. 
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