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ERRATA 

Item 1 - Acrescido o seguinte conteúdo programático na Área de Formação 

NUTRIÇÃO: Cuidados com o prematuro: aspectos fisiológicos e nutricionais. Doenças 

crônicas não transmissíveis na infância e adolescência. Nefropatias na infância e 

adolescência. Erros Inatos do Metabolismo. Constipação e Diarréria. Assim, onde se 

lê: Avaliação nutricional de crianças e adolescentes. Aspectos nutricionais relativos ao 

aleitamento materno e alimentação complementar. Vigilância Alimentar e nutricional de 

crianças e adolescentes. Nutrição e Câncer Infantil. Transição epidemiológica e 

nutricional e seus reflexos na saúde e nutrição infantil. Gravidez na adolescência: 

aspectos nutricionais e fatores de risco. Alimentação e nutrição de pré-escolares e 

escolares. Cuidados com o lactente: aspectos fisiológicos e nutricionais; leia-se: 

Avaliação nutricional de crianças e adolescentes. Aspectos nutricionais relativos ao 

aleitamento materno e alimentação complementar. Vigilância Alimentar e nutricional de 

crianças e adolescentes. Nutrição e Câncer Infantil. Transição epidemiológica e 

nutricional e seus reflexos na saúde e nutrição infantil. Gravidez na adolescência: 

aspectos nutricionais e fatores de risco. Alimentação e nutrição de pré-escolares e 

escolares. Cuidados com o lactente: aspectos fisiológicos e nutricionais. Cuidados com 

o prematuro: aspectos fisiológicos e nutricionais. Doenças crônicas não 

transmissíveis na infância e adolescência. Nefropatias na infância e adolescência. 

Erros Inatos do Metabolismo. Constipação e Diarréria. 

Item 2 – Acrescida a seguinte referência (n. 10) à lista de referências da área de 

formação NUTRIÇÃO, sendo a mesma excluída da lista de referência da área de 

formação de fonoaudiologia:  

10  Avaliação nutricional da criança e do adolescente – Manual de Orientação 

/ Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia. – São Paulo: 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia, 2009. 112 p. 

Disponível em: http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-

NUTR2009.pdf 

Vitória, 17 de dezembro de 2017. 

Profa. Margareth Attianezi 

Coordenadora Geral da Comissão de Residência Multiprofissional/CCS/HUCAM/UFES 

 

Profa. Dra. Glaucia Rodrigues de Abreu 

Diretora do Centro de Ciências da Saúde/UFES 

http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf

