
muito além da indicação
do fabricante

das prescrições das
dietas enterais: 

Os segredosOs segredos



  São 9 módulos dedicados a

você, nutri que deseja entender

VERDADEIRAMENTE qual a

melhor fórmula enteral para o

seu paciente.

  As aulas serão dispostas em

uma plataforma de vendas e

você terá 5 meses de acesso.

Como funciona o 
curso?

 

Perguntas:
 



Início das vendas
25/07/2022

 
 Lote promocional

 25/07/2022 a 08/08/2022
 

Encerramento das vendas
22/08/2022

 

 
*A partir da efetivação da

compra, você já terá acesso
às aulas.

Quando começa?
 

Perguntas:
 



Luciana Carvalho
CRN 10293/MT

Letícia Brito
CRN 12210/MT

*Conheça mais sobre as docentes na aba
“Quem somos” nos destaques da BIO

Nutris com vasta experiência
hospitalar que atuam no Hospital
Universitário Julio Muller/UFMT.  

Quem são as
professoras?

Perguntas:
 



 
 

 R$ 169,00 

Parcelados em até 11x

 R$ 209,00 

Parcelados em até 12x

Qual valor do curso?

Perguntas:
 

Lote Promocional

Lote Comum



 

Ou seja: Menos
de R$ 19,00 por
módulo no lote
promocional.



Conteúdo

das

Aulas



As aulas possuem
muitos exemplos

práticos e didáticos
para facilitar o
entendimento.

Como é de

praxe na 



- O que é Terapia Nutricional
Enteral (TNE)?

Introdução à TNE

- Quando sugerir TNE?

- Qual o fluxo da TNE com e
sem lactário?

- Da prescrição à
administração da dieta.

- Indicações/contraindicações.

Módulo 1Módulo 1



- Sondas: nasogástrica e
nasoenteral.

Vias de acesso para
Nutrição Enteral

- Ostomias: gastrostomia,
jejunostomia.

- O que avaliar para decidir
entre posição gástrica ou
pós-pilórica?

- Complicações em uso
prolongado de sondas.

- Vantagens na posição
gástrica e intestinal.

Módulo 2Módulo 2



Proteínas: tipos de proteínas

Módulo 3Módulo 3
Composição das dietas:

macronutrientes

Carboidratos e fibras

Gorduras

- Caseína          - Soro do leite
- Soja                  - Amnoácidos

-Maltodextrina
-Sacarose
-Xarope de glicose

-Solúveis
-Insolúveis

-TCL         -TCM         -PUFA

Como avaliar tolerância da
TNE?



Composição das dietas: 
DC e osmolaridade

- Densidade calórica: como
avaliar?

- Analisando a quantidade
de água nas fórmulas.

- Osmolaridade: o que é e no
que se aplica?

Módulo 4Módulo 4



Tipos de Dieta

- Módulos e algumas
aplicações.

- Dieta padrão e dieta
especializada.

- Dieta polimérica, oligomérica
e elementar.

- Dieta sistema aberto e
sistema fechado:
Considerações e exemplos
práticos.

Módulo 5Módulo 5



- Dieta em bolo e
gravitacional: Considerações.

Métodos de
administração

- Dieta contínua:
Considerações.

Módulo 6Módulo 6



E a EDN te presenteia
com 3 módulos!!



Manejo da diarreia: O
que a literatura diz?

Módulo 7Módulo 7



TNE na cirrose

Módulo 8Módulo 8



TNE nas
pancreatopatias

Módulo 9Módulo 9



Certificado de

 6h ao final do

 curso


