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ANÁLISE DE DADOS DAS AÇÕES EXTENSIVAS DE NUTRIÇÃO DOS MUTIRÕES DA SAÚDE DO ANO 
DE 2010 

  NOGUEIRA, LUCIANE DE SOUZA ROMERO (Professor - UNOESTE)
GARCIA, GRACE FRANCÉLI QUINTANA FACHOLLI (Professor - UNOESTE)

LIMA, LUCIA REGINA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um importante problema de saúde
pública, afetando crianças, adolescentes e adultos e sua prevalência tem aumentado significativamente em
várias regiões do mundo (AMARAL & PEREIRA, 2008). Por outro lado, tem sido observada na literatura uma
significativa redução na prevalência da desnutrição energético-protéica (DEP) em diversas partes do mundo, 
incluindo o Brasil. Porém, a DEP ainda se configura como importante problema saúde pública (SARNI et al,
2005). A dieta deve possibilitar a reposição, manutenção e reserva adequada de nutrientes para o organismo.
Para tanto, deve ser elaborada e acompanhada por um nutricionista (RECINE, RADAELLI & FERREIRA, 2001). 
Este trabalho de pesquisa visa buscar soluções futuras para os maiores problemas nutricionais verificados
através da análise dos dados obtidos nas ações extensivas de nutrição dos mutirões da saúde do ano de 2010,
que são a obesidade e a desnutrição, para que com isso, possa-se melhorar a saúde e a qualidade de vida dos 
indivíduos. Verificar a saúde nutricional dos indivíduos atendidos nos Programa Mutirão da Saúde e Cidadania
no ano de 2010. O grupo analisado foi composto por indivíduos tanto do sexo masculino como do sexo feminino 
abrangendo uma faixa etária a partir de 12 anos de idade que compareceram e se interessaram pela avaliação
feita pelo curso de Nutrição nos Mutirões da Saúde e Cidadania em 2010 em bairros da cidade de Presidente
Prudente. Foram coletados nome, idade, sexo, peso e altura e em seguida foram calculados pelos alunos do
curso de Nutrição o peso ideal, índice de massa corpórea (IMC) e inserida a classificação nutricional de cada
pessoa. Cada indivíduo atendido recebeu uma orientação nutricional. Do total de 397 atendimentos 118 foram
do sexo masculino e 279 do sexo feminino. Das 279 mulheres atendidas nas ações, 20 delas estavam
desnutridas, 79 estavam eutróficas e 180 delas estavam obesas. Do total de 118 homens atendidos nas ações, 
13 deles estavam desnutridos, 33 estavam eutróficos e 72 estavam obesos. Das mulheres atendidas nas ações
7,16% estavam desnutridas, 28,32% estavam eutróficas e 64,52% delas estavam obesas. Do total de 118
homens atendidos nas ações, 13 deles estavam desnutridos (11,01%), 33 estavam eutróficos (27,97%) e 72
estavam obesos (61,02%). Todos os participantes apresentaram índices dos graus da obesidade, encontradas
em todas as faixas etárias atendidas. A Obesidade foi a maior incidência em 2010 para ambos os sexos 
representando 40,48% da população estudada. Pôde-se verificar através do estudo que a obesidade acomete
vários indivíduos em diferentes faixas etárias, para ambos os sexos. O aumento da obesidade está relacionado
com a mudança nos hábitos alimentares da população que vem ocorrendo ao longo das últimas três décadas,
tornando-se inadequados assim como o aumento do sedentarismo. Se hábitos alimentares não forem revistos o
número de obesos pode crescer ainda mais.  
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ÍNDICE DE LEITURA E COMPREENSÃO DE RÓTULOS NUTRICIONAIS POR CONSUMIDORAS DE UM 
HIPERMERCADO DE UMA CIDADE NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

  QUINTANA, THAIS BRITO TRASSI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, ANA CAROLINA BARBOSA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BIBIANO, CARLA RENATA DRIMEL (Professor - UNOESTE)

As mudanças de hábitos de vida têm impactado no comportamento alimentar dos indivíduos, sobretudo no meio 
urbano. Com o aumento do consumo de alimentos industrializados nas refeições surge a preocupação dos
consumidores, com a qualidade dos alimentos consumidos. Assim as informações nutricionais presentes nos
rótulos dos alimentos, auxiliam os consumidores na seleção de uma dieta balanceada, diminuindo a incidência
de problemas de saúde relacionados a maus hábitos alimentares (NASCIMENTO, 2001). Sendo a leitura e
compreensão do rótulo nutricional de grande importância, para orientações e esclarecimentos sobre a qualidade 
e valor nutricional dos alimentos, justifica-se, a realização desse projeto de pesquisa a fim de averiguar se as
consumidoras freqüentadoras de um hipermercado de uma cidade no interior no estado de São Paulo têm este
interesse e ainda propor medidas educativas que possam melhor auxiliar as consumidoras na escolha de
produtos mais saudáveis para promoção de saúde. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o índice de
leitura e compreensão de rótulos nutricionais por consumidoras de um hipermercado de uma cidade do interior 
no estado de São Paulo. Realizou-se uma pesquisa de campo descritiva, onde por meio de um formulário semi
estruturado, foram realizadas entrevistas com 100 consumidoras que frequentam um hipermercado de grande
porte na cidade, durante três dias consecutivos, que relatavam sobre: seus costumes, facilidades, dificuldades
na leitura e compreensão dos rótulos dos alimentos, o que mais lhe interessa no mesmo e a sua definição sobre
o que é rótulo nutricional. Os dados da pesquisa estão sendo analisados na forma quantitativa e qualitativa. Num
primeiro momento os resultados parciais indicam que 15% (n=15) das consumidoras afirmam ler “sempre” os
rótulos nutricionais, contra 30% (n=30) de consumidoras que relataram “nunca” terem lido os rótulos nutricionais 
no momento da compra. O alto índice pela ausência de leitura dos mesmos foi justificado pela falta de tempo e
falta de interesse em iguais porcentagens 36,6% (n=11). Levando-se em consideração a população em estudo, 
tais resultados surpreendem, pelo fato da baixa porcentagem de leitura e pelo alto índice de mulheres
desinteressadas, já que acreditava-se que na maioria das vezes, as mulheres são mais preocupadas com saúde
e bem estar físico. Como os dados são ainda parciais, estes resultados serão correlacionados às variáveis de 
idade, estado civil e escolaridade, afim de verificar se este baixo índice de leitura encontrado relaciona-se à 
estas.  
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A GERAÇÃO E O DESTINO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM DOIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE 

PRESIDENTE PRUDENTE. 
  GONÇALVES, DAYANE DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BIBIANO, CARLA RENATA DRIMEL (Professor - UNOESTE)

A ausência de preocupação com o desperdício é ainda uma característica da cultura brasileira, e segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, no ano de 2000, a média de desperdício de alimentos no
Brasil esteve entre 30% e 40%, estima-se que em restaurantes o índice de rejeito tenha chegado a 15%, e nas 
casas a 20%. O uso consciente ou não de recursos torna-se um problema de abrangência política, social e 
ambiental. O profissional nutricionista ao gerir uma unidade de alimentação e nutrição; grande produtora de
resíduos; deve procurar alternativas que preservem o meio ambiente e maximizem suas matérias primas. Porém
acredita-se ainda que o maior foco do nutricionista seja a qualidade nutricional, a segurança alimentar sob o
aspecto higiênico sanitário e o atendimento, dando uma maior importância no fornecimento de uma alimentação
nutritiva e que satisfaça as necessidades de seus clientes. Esse estudo tem como objetivo geral verificar a
existência de preocupação, bem como o conhecimento do profissional no serviço de alimentação acerca da 
geração e destino correto de resíduos orgânicos. E como objetivos específicos os de identificar qual unidade
produtora de refeições produz um menor índice de resíduos orgânicos, analisar se há correlação do nutricionista
com a menor produção de resíduos orgânicos na Unidade e ainda estimular a mudança de hábitos
conscientizando sobre a necessidade de se reduzir o acúmulo de lixo produzido. Para tal será realizado uma
pesquisa de campo descritiva com análise quantitativa e qualitativa em duas unidades de alimentação e 
nutrição, sendo uma unidade hospitalar e uma unidade comercial. Vale ressaltar que uma das unidades possui
como responsável técnico pelo serviço de alimentação um nutricionista, e o outro local por sua vez não terá a
presença deste profissional. Durante três dias consecutivos, os resíduos orgânicos serão quantificados por
etapas onde cascas, “aparas” de alimentos, partes descartadas e restos de alimentos dos pratos serão
coletados e pesados tendo suas quantidades em Kg registradas em planilha própria, para posterior realização de 
cálculos como o fator de correção e para que se possa identificar qual unidade produz maior quantidade de lixo
por cliente será realizada a proporção em Kg de resíduo orgânico por dia sob o número de clientes atendidos no 
mesmo. Ainda serão aplicadas 3 perguntas abertas aos profissionais responsáveis pela Unidade, a fim de
identificar se há preocupação com a produção do lixo orgânico, se conhecem medidas que podem ser adotadas
com o lixo orgânico para minimizar os impactos ambientais, bem como a tomada de decisão quanto ao destino
final destes.  
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL ESPORTIVA AOS ATLETAS DE JIU-JITSU DA ACADEMIA FIGHT & 

FITNESS. 
  NOGUEIRA, LUCIANE DE SOUZA ROMERO (Professor - UNOESTE)

Por meio de parceria entre a Academia Fight & Fitness de Presidente Prudente com o Curso de Nutrição da
UNOESTE foi realizada atividade de Educação Nutricional com aproximadamente 20 atletas de jiu-jitsu com 
idades entre 17 e 25 anos, do sexo masculino. O encontro aconteceu na própria Academia, a Rua José
Bongiovani, 311, Jardim Bongiovani, no período vespertino; no dia 08/10/2010; com duração de 1:00h. O corpo 
humano necessita de nutrientes para manter-se em funcionamento. Estes nutrientes podem ser adquiridos
através de uma alimentação balanceada, sendo que as necessidades diárias variam de individuo para individuo.
A alimentação afeta diretamente a performance do praticante de atividade física, restabelecendo suas reservas
de energia, favorecendo o ganho de massa muscular e a diminuição de gordura corporal. Os benefícios da
atividade física são de melhorar o estado de saúde do indivíduo evitando o ganho de peso excessivo, além de
fornecer um melhor condicionamento cardiovascular e respiratório, força e resistência muscular e boa
flexibilidade. Sendo assim, a alimentação equilibrada é de grande importância para o esportista. Para tal as 
alunas do 8º termo de nutrição de 2010, sob a supervisão e acompanhamento da professora Luciane de Souza
Romero Nogueira utilizaram o método em grupo com as técnicas de preleção curta com o auxílio de recursos
como o data show e folders. A orientação nutricional específica teve como objetivo fornecer informações e tirar
dúvidas dos atletas, contribuindo para melhora na composição corporal e nos hábitos alimentares para aumento
da performance. Pode-se concluir nesta atividade de extensão que, a aprendizagem por parte dos envolvidos 
(acadêmicas de nutrição e atletas de jiu-jitsu) é facilitada por meio da participação nas atividades desenvolvidas
durante o evento. Além disso, a participação dos acadêmicos nestas atividades extensivas, é uma oportunidade 
dos futuros profissionais colocarem em prática o que é adquirido em sala de aula, contribuindo para a formação
acadêmica dos alunos do Curso de Nutrição.  
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EU COMO TRÊS FRUTAS AO DIA E VOCÊ? 

  BIBIANO, CARLA RENATA DRIMEL (Professor - UNOESTE)
GENARO, SANDRA CRISTINA (Professor - UNOESTE)

GARCIA, GRACE FRANCÉLI QUINTANA FACHOLLI (Professor - UNOESTE)
NOGUEIRA, LUCIANE DE SOUZA ROMERO (Professor - UNOESTE)

QUINTANA, THAIS BRITO TRASSI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BALMANT, BIANCA DEPIERI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

QUINTANA, MARIANE HERCOLINO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CRUZ, ARIANY CRISTINA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOMES, MARINA JANINE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Foi realizada pelos docentes e discentes do curso de Nutrição da UNOESTE, entre os dias 15/09/2010 a
16/10/2010 uma Campanha em Comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. O tema divulgado foi sobre a 
importância do consumo de frutas, já que a participação desta com hortaliças na alimentação brasileira é baixa,
variando de 3 a 4% do valor calórico total (M.S, 2006). Sabe-se que o ideal seria um consumo de 400g/dia entre 
frutas e hortaliças, para garantir de 9 a 12% da energia diária consumida. Assim o objetivo desta campanha foi
de incentivar a população a incluir no seu hábito alimentar o consumo de 3 porções de frutas ao dia, iniciando
esta prática em especial no dia 16/1,0 como um “marco” especial para adoção de uma prática alimentar mais
saudável. Para tal as alunas supervisionadas pelas professoras nutricionistas, utilizaram como método de
divulgação a veiculação de 10.000 folders patrocinados por empresas parceiras, em escolas, supermercados na 
cidade de Presidente Prudente e região. Entre os locais estão: UNOESTE, escolas Ivo Garrido, Góes Brandão,
Rotariano Antonio Zacarias, Multiplus, Anglo, comércios da rua José Bongiovani, academias de ginástica, 
Fundação Mirim, Grupo Segurança, Praça 9 de Julho, Carrefour, Nagai, mutirão da saúde no Bairro Ana Jacinta,
ambulatório de nutrição, Serviço de Nutrição e Dietética e clínicas – Hospital Regional, Secretaria Municipal de 
Esportes de Presidente Prudente, Setor municipal de Merenda Escolar de Presidente Prudente, além da
divulgação em rede social, endereços eletrônicos e faixa de divulgação em via pública. Deste modo destacou-se 
a participação integrada de todos os termos de nutrição, que trabalharam e desenvolveram a atividade em
equipe, estimulou-se o interesse pela relação nutrição, saúde e sociedade por parte dos acadêmicos, que
tiveram um espaço para a formação profissional e promoção da consciência social, percebeu-se reciprocidade 
da população no ato da divulgação da Campanha e por meio de depoimentos por e-mail e adesão na 
comunidade em rede social. A imagem da UNOESTE, bem como do curso de Nutrição foram destacadas,
incentivou-se a adoção de atitude alimentar mais saudável na população envolvida, contribuindo com a reflexão 
para a busca de uma melhor saúde por meio de pequenas mudanças introduzidas no dia alimentar de cada
indivíduo.  
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