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ACADEMIAS DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
LUCIANE DE SOUZA ROMERO  

 
Uma das atividades físicas mais praticadas é a musculação, sendo procurada mais para fins 
estéticos, gerando aumento da massa muscular, sendo que a mídia tem imposto padrões estéticos 
as vezes inalcançáveis, fazendo com que as pessoas procurem formas rápidas e às vezes 
inadequadas, para alcançá-las. Uma das formas de acelerar os resultados em praticantes de 
musculação, é o uso de suplementos nutricionais, às vezes indicados por profissionais não 
capacitados que não possuem conhecimentos específicos na área de nutrição esportiva. O 
trabalho procura identificar quais são os suplementos nutricionais mais utilizados, com que 
intenção são utilizados e de quem estes usuários de suplementação esportiva receberam 
indicação para seu uso. Analisar o perfil dos usuários de suplementos nutricionais esportivos em 
praticantes de musculação em academias de Presidente Prudente-SP Estudo avaliado e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unoeste sob o número 870/11. Pesquisa de campo 
realizada com 20 praticantes de musculação escolhidos de forma aleatória em nove academias de 
Presidente Prudente localizadas em diferentes bairros com aplicação de questionário com 
questões de múltipla escolha que quantificou dentre os praticantes de musculação os que utilizam 
suplementos esportivos demonstrando os mais utilizados entre eles. Foram entrevistados 180 
praticantes de musculação entre homens e mulheres. 38% (n= 68) disseram utilizar algum tipo de 
suplemento, enquanto 62% (n= 112) nunca utilizaram ou não estavam utilizando nenhum 
suplemento. Dos usuários 31,8% (n= 22) começou a utilizá-los por iniciativa própria; 27,5% (n= 18) 
tiveram indicação do instrutor na academia e somente 23,1% (n= 16) receberam orientação de 
nutricionista. O suplemento mais utilizado é o Whey Protein com 66,6% (n= 45) e o 62,3% (n= 43) 
disse usá-los para hipertrofia. A maior parte dos participantes da pesquisa não recebeu orientação 
de um nutricionista, que é o profissional mais apto a prescrever suplementos nutricionais, 
demonstrando a ausência desse profissional dentro das academias, fazendo com que seja mais 
difícil a procura pela sua orientação fora destes locais, abrindo espaço para que profissionais de 
outras áreas como os instrutores da sala de musculação, façam a indicação da suplementação. A 
hipótese para o alto índice de utilização por iniciativa própria é a forte comercialização destes 
produtos nas academias e o fácil acesso a lojas especializadas e farmácias. O fato da Whey Protein 
ser o suplemento mais utilizado, pode ser porque a mesma é um produto à base de proteína que 
auxilia no ganho de massa muscular, sendo este o objetivo principal dos indivíduos usuários de 
suplementos nutricionais esportivos, o que poderia justificar o uso de suplementos 
proteicos. Concluiu-se que é necessária a atuação do nutricionista dentro das academias para o 
melhor esclarecimento sobre a alimentação saudável e uso adequado de suplementos nutricionais 
esportivos.    Unoeste     
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E PARASITOLÓGICA DE PRODUTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS 
NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
TELMA REGINATO MARTINS  
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NAIR TOSHIKO TASHIMA  

KAREN NATSUMI TOGAWA  
MARCELA DE ANDRADE BERNAL FAGIANI  

FERNANDA LELI DILLIO  
PEDRO HENRIQUE NAHAS CHAGAS  

 
A cada dia que passa, a população se preocupa mais com sua saúde e busca melhorá-la por meio 
da alimentação. Para isso, é importante que haja o equilíbrio entre os nutrientes, ingerindo-se de 
forma variada as frutas, verduras e legumes. Para facilitar as preparações culinárias, existem os 
alimentos minimamente processados, que consistem de hortaliças e legumes que passam por um 
processo de higienização e corte e/ou descascamento e posterior embalagem. Se tal processo 
mínimo for realizado de modo inadequado, não respeitando condições mínimas de higiene, 
podem veicular micro-organismos patogênicos e afetar a saúde do consumidor.  Este estudo teve 
como objetivo fazer uma avaliação parasitológica e microbiológica de minimamente processados 
crus comercializados no município de Presidente Prudente - SP. As amostras analisadas 
compreendiam alimentos minimamente processados crus e incluíam: beterraba ralada, alface 
picado, couve picada, cheiro verde picado e preparado para tabule. Estas amostras foram 
adquiridas no comércio local em três repetições do mesmo lote. Os microrganismos pesquisados 
foram enterobactérias, como Salmonela sp e E. coli e micro-organismos deteriorantes como 
bolores e leveduras. As análises de Coliformes a 35ºC (coliformes totais) e de Coliformes a 45°C/g 
e E. coli (coliformes fecais), Bolores e Leveduras e Salmonella sp/25g, foram realizadas segundo 
Silva, Silveira e Junqueira (1997). A avaliação parasitológica foi realizada utilizando-se o método de 
Faust e Hoffman segundo Vallada (1988) mediante análise do sedimento obtido após lavagem das 
amostras em solução de detergente neutro (0,5%) recém-preparada em solução fisiológica a 0,9% 
de acordo com Oliveira e Germano (apud SILVA, 2006). Elevadas contagens de coliformes totais ( > 
1.100 NMP/g) foram observadas em todos os produtos, exceto na beterraba ralada e no cheiro 
verde picado. A contagem de Bolores e leveduras em todos os produtos mostrou-se superior a 13 
x 10³ UFC/g, apontando para condições desfavoráveis de conservação implicando em 
comprometimento da vida de prateleira de tais produtos. Em nenhum dos produtos foram 
encontrados micro-organismos de origem fecal, E. coli e Salmonella sp, porém a pesquisa 
pasitológica mostrou contaminação do alface picado com Endolimax nana, parasita indicador de 
contaminação fecal.  Conclui-se portanto que as práticas de higienização destes produtos 
minimamente processados devem ser revistas a fim de garantir sua qualidade e segurança. 
    Unoeste     
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LUCIANE DE SOUZA ROMERO  

 
A musculação vem ganhando novos adeptos e com isso aumentou também o consumo de 
suplementos alimentares, fazendo com que a indústria de alimentos começasse a prometer uma 
melhora na performance. Porém muitas vezes as informações sobre musculação e nutrição são 
fornecidas por profissionais não habilitados levando ao consumo dietético errôneo. O aumento na 
renda da população aliado a disseminação de um estilo de vida saudável tem levado ao 
crescimento do número de academias e ao uso de suplementos nutricionais pelos frequentadores 
das mesmas de forma indiscriminada e sem orientação profissional justificando assim o interesse 
da pesquisa. Verificar o consumo de suplementos nutricionais esportivos em praticantes de 
musculação de uma academia da cidade de Martinópolis - SP Estudo avaliado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unoeste sob o número 1268/12. Estudo realizado com 140 
participantes que responderam questionário de múltipla escolha analisando sexo predominante, 
quem orientou o consumo dos suplementos, se já foi orientado por nutricionista e objetivo do 
uso. Verificou-se que 30% (n=42) fazem uso de suplementos nutricionais, sendo predominante a 
utilização no sexo masculino, totalizando 83,3% (n=35). O instrutor é quem mais orientou ao 
consumo, 47,6% (n=20) dos entrevistados e 9,5% (n=4) consumiram suplementos alimentares a 
partir de orientação de nutricionista. O objetivo mais citado foi o de aumento de massa muscular 
35,9% (n=32). Verificou-se que entre os participantes da pesquisa, a maioria ainda não faz uso de 
suplementos, sendo que a maior parte dos que utilizam é do sexo masculino. O baixo consumo de 
suplemento alimentar pelas mulheres pode ser justificado pelo fato das mesmas terem receio de 
atingir um grau elevado de hipertrofia. Já o sexo masculino tem como objetivo atingir um grau 
elevado de hipertrofia, explicando assim o predomínio de consumo de suplemento pelo sexo 
masculino. O instrutor é quem mais orientou o consumo de suplementos nutricionais entre os dos 
entrevistados e apenas 9,5% (n=4) consumiram suplementos alimentares a partir de orientação de 
um nutricionista. Tal fato é preocupante, pois o nutricionista é o profissional apto a estar 
indicando os suplementos a serem consumidos. A hipótese, de o instrutor estar indicando tal 
suplemento e que o mesmo tem contato direto com os frequentadores da musculação, criando 
um vínculo. O objetivo mais citado para utilização foi de aumento de massa muscular, o que pode 
ser justificado já que os que mais utilizam são os homens e desde a antiguidade a busca pelo culto 
ao corpo perfeito é predominante entre os homens e isso permanece nos dias atuais. O uso de 
suplementos em academias está sendo prescrito por profissionais (instrutores) não qualificados e 
que não possuem a qualificação para tal. É importante conscientizar esse público sobre a 
prescrição correta e segura baseada em dados científicos e por profissionais aptos.    Unoeste     
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FRANCIELI CRISTINA MICIANO DE SOUZA  
MÔNICA ROCHA PIRES  

NERRIÊ LELLI COSTA  
DÉBORA FERNANDES DOS SANTOS  

SANDRA CRISTINA GENARO  
MARILDA MOREIRA DA SILVA  

 
Regulamentada pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), esta 
modalidade de ensino de pós-graduação é regida pelos princípios do SUS e a inserção de 
diferentes profissionais faz com que o padrão de atendimento da população atendida seja mais 
elevado e que o profissional tenha experiências ímpares por meio das relações interdisciplinares 
(PERES et al 2011). O envelhecimento populacional já atinge populações do mundo inteiro e faz do 
Brasil o sexto país mais velho, necessitando que os sistemas de saúde estejam mais bem 
preparados para focar em promoção de saúde e qualidade de vida e não somente nos processos 
de doenças (KILSZTAJN et al, 2003). Estes dados direcionaram a implantação da primeira 
Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso (RMSI) em Presidente Prudente e, segundo 
Nascimento et al (2011) o nutricionista,deve articular suas condutas com a equipe de saúde 
desenvolvendo habilidades pertinentes à área e acompanhando de perto a realidade da população 
idosa. Relatar a experiência do profissional nutricionista como integrante da primeira equipe de 
Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso em um Hospital Regional do interior do Oeste 
Paulista.    A experiência multiprofissional me agregou conhecimento técnico específico e 
científico, facilitou a resolução de problemas de saúde a curto e longo prazo, agregou habilidades 
emocionais, cognitivas e teórico-práticas que qualquer profissional de saúde necessita para 
garantir a efetivação dos princípios e diretrizes do SUS.    Hospital Regional de Presidente 
Prudente A primeira RMSI conta com a participação de quatro residentes (uma nutricionista, uma 
enfermeira, uma fisioterapeuta e uma farmacêutica) e tem como campo de prática a Clínica 
Médica Geral (CMG), onde a maioria das internações é de idosos frágeis com patologias diversas. 
Como residente tenho acompanhamento diário de um nutricionista especialista, o preceptor, que 
supervisiona e discute as condutas clínicas de cada paciente sob minha responsabilidade. 
Diariamente nos reunimos com um tutor de cada área profissional integrante do programa, que 
discute e nos apoia nas condutas mais complexas e semanalmente temos aulas teóricas com 
docentes do programa. Realizamos junto à equipe médica visitas interdisciplinares, discutindo 
melhores condutas dietéticas para cada paciente. Em relação à nutrição, todos os pacientes são 
avaliados antropometricamente e traçamos um plano nutricional para cada um que após sete dias 
são reavaliados a fim de acompanhar os efeitos da dietoterapia instituída. Acompanho distribuição 
das refeições dos pacientes, avalio aceitação de dietas, realizo cálculos de prescrição de terapia 
nutricional oral ou enteral, avalio necessidade de exames laboratoriais pertinentes à prescrição 
dietoterápica, oriento altas hospitalares e realizo emissão de laudos para nutrição enteral. Todas 
as condutas são discutidas com as demais residentes no sentido de garantir a integralidade da 
assistência ao usuário.    
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Introdução: A Diretriz Curricular Nacional aborda a formação do profissional nutricionista como 
sendo de natureza humanística, generalista e crítica, com o objetivo de se tornar um profissional 
capaz de atuar em equipes multiprofissionais, individualmente ou no coletivo, podendo interagir 
com qualquer profissional da equipe, visando sobretudo um tratamento do mais alto nível de 
qualidade ao paciente. Atualmente o nutricionista tem como desafio atuar no cuidado para além 
da clínica no que diz respeito ao aos aspectos biopsicossociais, mas deve estar atento a produção 
de vínculo, as condições de acesso as tecnologias de saúde e fortalecer a autonomia do sujeito 
(paciente). Algumas estratégias vem sendo utilizadas no Brasil na intenção de proporcionar ao 
profissional este olhar multifacetado e também no sentido de prepará-lo para o trabalho 
multiprofissional e interdisciplinar. Tomamos como exemplo as Residências Multiprofissionais, 
metodologias ativas de ensino aprendizagem e educação permanente. O Laboratório de Prática 
Simulada Interdisciplinar (LPSI) é um projeto de extensão no qual a Residência Multiprofissional 
em Saúde do Idoso está vinculada, na intenção de utilizar este instrumento para favorecer a 
interdisciplinaridade e o cuidado na perspectiva da integralidade. O LPSI além promover grande 
semelhança com a realidade, possibilitou interação entre os profissionais de saúde, onde foram 
discutidas situações problemas, estabelecido metas, prazos para ação intervencionista e avaliação 
dos resultados. Apesar de a interdisciplinaridade estar presente a multiprofissionalidade não se 
excluiu deste processo de aprendizagem, pois, com a prática simulada o nutricionista teve a 
possibilidade de compartilhar seus saberes e instituir metas próprias da profissão.  Relatar a 
vivência interdisciplinar entre o nutricionista e outros profissionais de saúde através do LPSI. 
    Conclui-se que a prática simulada, de cunho interdisciplinar, provoca interação e discussão entre 
a equipe de saúde e o nutricionista, geram grande melhora da prática profissional, desenvolve 
capacidades cognitivas, afetivas, psicomotoras e ampliam o olhar da equipe para compreender a 
complexidade das necessidades de saúde da população.     Prática de avaliação e ensino-
aprendizado, onde o estudante é ator e autor do aprendizado. Vivenciamos três simulações de 
uma situação problema no ciclo de vida do idoso, nos cenários da Atenção Primária e Atenção 
Terciária. Ao final de atendimento problematizamos a situação; levantamos questões de 
aprendizagem; fizemos busca qualificadas; discutimos as fontes e a partir destas, fizemos planos 
de ação para tentar resolver os problemas identificados. Paralelo as simulações problematizamos 
diversas teorias que tentam responder aos desafios do cuidado na perspectiva da integralidade 
como: interdisciplinaridade; Necessidades de Saúde e Planejamento Terapêutico Singular.     

 


