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A Divisão de Nutrologia está comemorando 40 anos. Suas atividades
se iniciaram no Departamento de Clínica Médica da FMRP – USP em
1956 e continuam ligadas ao ensino, à pesquisa e à assistência.
A atividade de ensino é prioritariamente dirigida para alunos do
quarto ano do Curso de Graduação em Medicina, além dos residentes
(médicos e nutricionistas).
O Curso de Pós-graduação sensu estrictu na Área de Clínica Médica
tem também módulos direcionados ao ensino de Nutrologia. Cerca de 50
pós-graduados foram titulados (Mestrado e Doutorado), sob a orientação
dos Docentes da Divisão, ao longo destes anos.
A formação de recursos humanos em Nutrição, vista de um ângulo multidisciplinar, é também
oferecida anualmente a aprimorandos (nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiras e outros profissionais)
tendo formado 220 alunos até o presente momento. Sua posição pioneira no Ensino de Nutrição tem
apontado seus docentes como líderes a nível mundial.
As atividades de pesquisa e ação comunitária tem sido amplas e intensas, incluindo investigações
clínicas realizadas na Unidade Metabólica-HC a partir de sua inauguração em 1979. Esta atividade pode
ser representada pela publicação de cerca de 180 trabalhos em periódicos de circulação internacional e
210 em periódicos nacionais. Mais de 500 trabalhos foram apresentados em reuniões científicas no
Brasil e no exterior.
A atividade assistencial é exercida junto ao Hospital das Clínicas, no atendimento de pacientes
ambulatoriais e nas enfermarias de Nutrologia ou em todo o Hospital, quando solicitada por colegas
médicos.
Comemorando este aniversário da Divisão de Nutrologia e esta intensa atividade, este Simpósio
foi organizado com objetivo de mostrar à comunidade esta prestação de contas, divulgar suas atividades
e contribuir para com a discussão da prática de Nutriçào Clínica em nosso meio.
Os trabalhos publicados pela Revista Medicina, neste Simpósio representam parte da produção
científica recente de seus integrantes (docentes, técnicos e alunos) no âmbito das enfermarias, da Unidade
Metabólica e nos laboratórios. Procurou-se organizar artigos que estivessem relacionados à atividades
práticas com utilidade para alunos de medicina pela aplicação de conhecimentos ligados à Nutrologia e
à Clínica Médica.
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