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A GERAÇÃO E O DESTINO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM DOIS SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
CARLA RENATA DRIMEL BIBIANO

       Preocupar-se com desperdício é algo pouco existente entre brasileiros, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000, a média alimentar desperdiçada no Brasil
esteve entre 30% e 40%, nos restaurantes 15%. Assim o uso consciente de recursos é um problema
político, social e ambiental, e o nutricionista ao gerir uma unidade de alimentação e nutrição (UAN)
deve se preocupar, já que o local é grande produtor de resíduos. Este trabalho teve como objetivo 
quantificar a geração e o destino dos resíduos orgânicos de duas UAN’s com análise quanti-
qualitativa dos dados. Pode - se considerar, que não existe por parte dos responsáveis das duas
unidades preocupação com a produção de resíduos nem com seu destino final, o que deve ser
repensado pelos mesmos e investir na implementação da metodologia de Produção Mais Limpa
seria um passo importante para garantir e assegurar a melhoria da qualidade ambiental. 
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ANÁLISE DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA EM UNIDADES DE ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA EM CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 
BIANCA DEPIERI BALMANT

CARLA RENATA DRIMEL BIBIANO

       Projetos e programas como o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), são
desenvolvidos com graus variados de cobertura no Brasil, porém não se sabe até onde as
informações do monitoramento nutricional são corretas e confiáveis, pois muitas vezes o 
profissional de saúde não atribui sentido a essa prática. Este estudo objetivou analisar a avaliação
antropométrica realizada em Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), de duas cidades do
oeste paulista. Assim aplicou-se nas ESF`s um formulário de avaliação antropométrica elaborado
pelos pesquisadores da Rede-SANS, onde este estudo está inserido. Dos resultados encontrados
observou-se a inexistência de uma sala ou ambiente próprio para a antropometria, associado à
inexistência de procedimentos de conferencia ou calibração de equipamentos de antropometria,
condições de adequação insuficientes dos equipamentos, técnicas antropométricas incorretas e
descaso por parte dos profissionais da equipe, que resultam em dados antropométricos não tão 
precisos quanto o desejado e sem periodicidade definida. FINEP.  
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS NUTRICIONAIS DE PACIENTES SUBMETIDOS À 
CIRURGIA BARIÁTRICA 

 
VANESSA DE AQUINO PORTALUPPI

LUCIMARA MARQUES PORTELLA
JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR

       O presente estudo tem como objetivo avaliar os parâmetros nutricionais (peso, altura, grau de
obesidade e co-morbidades) e a evolução e classificação do peso corporal. Realizou-se análise 
retrospectiva e descritiva de 408 prontuários de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica pela
técnica de Fobi-Capella no período entre 2009 a 2011, na cidade de Presidente Prudente, SP. As
comparações foram testadas pela análise estatística de variância (ANOVA) e a significância
estatística considerada foi de 5% (p < 0,05). Os pacientes apresentaram importante redução no peso,
sendo no pré-operatório a média de 111Kg e 142,40Kg, e no pós-operatório o mesmo grupo 
apresentou a média de 80,32Kg e 102,35Kg. O IMC também apresentou redução, alterando de
42,39Kg/m2 e 45,45Kg/m2 para 30,67Kg/m2 e 32,68Kg/m2. A evolução da perda de peso da
população estudada foi gradual, não dispensando acompanhamento e evolução ao longo dos anos de 
pós-operado.  
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PRÁTICA DA MANIPULAÇÃO DE FRIOS NA ÁREA DE SALSICHARIA DE UM 
HIPERMERCADO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
CARLA RENATA DRIMEL BIBIANO

       O objetivo deste estudo foi avaliar a manipulação de frios na área de salsicharia de um
Hipermercado na cidade de Presidente Prudente por meio da observação de um formulário baseado
na RDC-275 para avaliação de conformidades e não conformidades destas práticas, pois atualmente 
observa-se uma série de perigos relacionados à contaminação de alimentos, devido às práticas
inadequadas de manipulação e higiene, onde os manipuladores são a principal via de contaminação
destes, podendo levar ao surto de doenças transmitidas por alimentos. Portanto destaca-se a 
importância da pesquisa, pois os problemas de contaminação por procedimentos inadequados
podem acarretar consequências prejudiciais à saúde das pessoas e econômicos para a empresa. Pôde 
observar que por meio da análise dos dados que a grande maioria das práticas observadas são
consideradas segundo a legislação como satisfatórias.  

 


