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A Universidade Federal da Bahia em parceria com a Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia - SESAB e o Instituto Sócrates Guanaes - ISG deram 

início, dia 22 de abril de 2010, a Residência em Nutrição Clínica com a reunião 

de acolhimento dos novos Residentes realizada na Escola de Nutrição da UFBA. 

Nesta atividade, os Professores e Gestores da ENUFBA, 

Coordenadores, Preceptores dos Hospitais parceiros e a representante discente 

deram as boas vindas aos Nutricionistas aprovados no processo seletivo  

Unificado Para Ingresso em Programas de Residências Multiprofissionais e em 

Áreas Profissionais de Saúde do Estado da Bahia - SUS – 2010.  

Este processo seletivo foi extremamente concorrido, havendo 86 

profissionais inscritos para disputar 12 vagas para a Residência de Nutrição 

Clínica com uma concorrência de 07 candidatos para cada vaga. Após a 

realização da prova objetiva, foram selecionados 36 profissionais para a 2ª etapa 

do processo seletivo, caracterizada pela defesa de Memórias, avaliação do 

currículo e entrevista.  

A banca desta seleção foi composta pelas Professoras Mônica Leila 

Portela de Santana, Raquel Rocha e a Coordenadora do Serviço de Nutrição do 

Hospital da Cidade / Instituto Sócrates Guanaes. Após três dias de trabalho a 

banca divulgou o resultado dos 12 profissionais aprovados para ingressar na 

Residência de Nutrição Clínica da ENUFBA:  

 

Relação dos Aprovados: 

 

1. Luciana Ribeiro Cunha 

2. Fernanda Patury Barreiros 

3. Roberto Cezar Guimarães Fernandes 

4. Michele Lopes de Souza 

5. Isadora Braga Contreiras Carneiro 



6. Mirella Brasil Lopes 

7. Lorena Magalhães Fraga  

8. Carla de Magalhães cunha 

9. Bruno Santos de Assis 

10. Vanessa Rosa Brito Oliveira 

11. Yana da Silva Matos 

12. Rafaella Cajaíba Sousa Cruz 

 

No dia 30 de abril deste ano, ocorreu a Aula Inaugural dos Programas 

de Residências Multiprofissionais e em Áreas Profissionais de Saúde do Estado 

da Bahia, com a presença entre outras autoridades, do Secretário da Saúde 

Prof. Dr Jorge Sola e a Prof. Helonisa Costa, diretora da Faculdade de 

Enfermagem, representando o Magnífico Reitor da UFBA, o Prof. Naomar 

Monteiro. 

A Residência de Nutrição se caracteriza por ser um Curso 

Interinstitucional sob a Coordenação Acadêmica da Escola de Nutrição da UFBA, 

financiada pela SESAB.  Os campos de treinamento prático são as enfermarias 

de Clínica Médica Adulto, Pediatria, Clínica Cirúrgica, Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) dos 06 Hospitais parceiros e os Ambulatórios de Especialidades 

Professor Magalhães Netto. 

O Curso de Pós-Graduação lato sensu sob a forma de Residência 

para formação de Profissionais de Nível Superior é desenvolvido no período de 

dois anos (24 meses), em regime de dedicação exclusiva. Da carga horária 

semanal 87% serão direcionadas ao treinamento em serviço e 13% à 

programação didático-científica, que inclui os componentes curriculares, cursos 

específicos, seminários, discussão de casos clínicos, revisão, atualização 

científica e outras atividades definidas pela Coordenação Colegiada do 

Programa de Residência em Nutrição Clínica. 

O treinamento em Serviço ocorrerá nos Hospitais: Complexo 

Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Com-HUPES), Hospital Geral 

do Estado, Hospital Geral Roberto Santos, Hospital Ana Néri, Hospital da Cidade 

e Hospital Aristides Maltez obedecendo a rodízios pré-estabelecidos pela 

Coordenação Colegiada. No segundo ano o Residente deverá completar o 1º 

Ciclo de Treinamento e fixar-se durante os últimos seis meses, na Unidade 



Hospitalar da sua área de interesse, conforme disponibilidade dos Serviços e 

apreciação da Coordenação Colegiada. 

No 2º semestre do segundo ano o Residente poderá realizar 

treinamento em Serviço em Unidades de Referência da Nutrição Clínica 

Conveniadas com a UFBA no Brasil ou no Exterior. Para fazer este treinamento, 

o Residente continuará recebendo a Bolsa de Estudos e arcará com as 

despesas de viagem e estadia com recursos próprios. O treinamento fora da 

Instituição de origem deverá ser de no mínimo um mês e no máximo três meses, 

a depender do local selecionado. 

 

Os objetivos da Residência em Nutrição Clínica são: 

 

Geral:  

Qualificar o Nutricionista, por meio do treinamento em serviço, para assistência 

nutricional ao paciente na área de Nutrição Clínica e Terapia Nutricional. 

 

Específicos: 

���� Proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos técnico-científicos e a 

aquisição de habilidades e atitudes no tratamento dietoterápico para 

pacientes hospitalizados; 

���� Promover a integração do nutricionista à equipe multidisciplinar, visando 

prestar cuidado humanizado ao paciente; 

���� Estimular aprendizagem independente e permanente, assim como a 

investigação científica; 

���� Aperfeiçoar o raciocínio clínico baseado na identificação das variáveis 

biológicas, sociais, culturais e econômicas relevantes ao diagnóstico 

nutricional e ao tratamento dietoterápico nas diferentes enfermidades; 

���� Enfatizar o cuidado dietético individual na perspectiva da prevenção ou 

agravamento ou reincidência dos problemas de saúde e nutrição; 

���� Aprimorar a competência técnica e capacidade de tomada de decisões 

durante a atuação profissional; 

���� Estimular a capacidade crítica dos profissionais durante desenvolvimento 

das atividades, considerando aspectos científicos, éticos e sociais do 

atendimento nutricional voltado ao indivíduo enfermo. 


