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• oBITUARIo DR. FRANCISCo MARDoNES RESTAT
 EL obituario del Dr. Francisco Mardones Restat, publicado en la Revista Chilena de Nutrición, vol 36, Nº3, 

Septiembre de 2009, fué publicado con autorización de Cuadernos Médico-Sociales.

• FE DE ERRATAS SUPLEMENTo CoN RESUMENES DE TRABAJoS LIBRES PRESENTADoS EN 
XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE NUTRICION SLAN 2009

 1.-  oMISIoN 
 Se omitió el nombre del Presidente del Comité Científico: Dr Manuel Ruz

 2.- TRABAJoS QUE No APARECIERoN PUBLICADoS EN EL LIBRo RESÚMENES
 Se incluyen resúmenes enviados al XV Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN, los cuales no fueron 

recibidos por la Revista Chilena de Nutrición para ser publicados en el libro de resúmens, vol 36 (supl. 1) de 
2009:

 
1831
DISPONIBILIDADE DE FERRO E DE ZINCO EM LINHAGENS DE MILHO

Valéria A. Vieira Queiroz1; paulo Evaristo O. Guimarães1; Abebe Menkir2; Estefânia O. Guedes3; Vanessa D. B. Vascon-
celos4; Wendel A. V. Santos1; paulo Eduardo A. Ribeiro1; Luciano Rodrigues Queiroz1, Robert Eugene Schaffert1

1Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, Brasil; 2International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria, África; 
3UNIFENAS, Belo Horizonte, MG; Brasil; 4UNIFEMM, Sete Lagoas, MG, Brasil.

Introdução: As deficiências de ferro e de zinco são problemas de saúde pública com dimensões globais e com grande 
impacto na saúde e no desenvolvimento econômico de diversos países. Embora tais deficiências, em muitos casos, 
sejam devidas à ingestão dietética inadequada de Fe e Zn, fatores que indisponibilizam sua absorção, têm sido apon-
tados como causas bastante comuns, principalmente em regiões onde os cereais são utilizados como base alimentar. 
O ácido fítico (AF), é considerado um dos principais fatores antinutricionais presentes no milho e, estudos em ani-
mais, têm mostrado que grãos com baixo teor de AF possuem potencial para serem usados como estratégia primária 
ou complementar na prevenção da deficiência humana de Fe e de Zn. Assim, maiores teores de Fe e de Zn e menor 
concentração de ácido fítico nos grãos são mais desejáveis em programas de melhoramento genético de milho que 
visam a biofortificação das sementes. Objetivo: Caracterizar linhagens de milho quanto aos teores de Fe, Zn e AF e 
à disponibilidade de Fe e Zn. Método: Foram utilizados grãos provenientes de 35 linhagens de milho introduzidas 
do International Institute of Tropical Agriculture (IITA- Nigeria, África) e plantadas em Sete Lagoas-MG. A fim de 
eliminar contaminações, os grãos foram lavados com água deionizada e secados em estufa com circulação forçada de 
ar a 80 ºC por 4 dias. Após secagem, os grãos foram moídos em moinho tipo Willey com tela de 20 mesh. Os teores 
de Fe e Zn foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica. O ácido fítico foi analisado por método 
colorimétrico baseado na análise indireta do fósforo fítico utilizando o reagente 2,2’-bipiridina. A disponibilidade de 
Fe e Zn foi estimada por meio das razões molares AF/Fe e AF/Zn. Resultados: Observou-se variabilidade significativa 
quanto aos teores de Zn (16,6 a 34,1 mg/kg), Fe (18,4 a 35,0 mg/kg), AF (0,27 a 1,19 mg/100g) e nas razões molares 
AF/Zn (13,5 a 40,5) e AF/Fe (10,2 a 45,3). Conclusão: As linhagens 06A09106 e 06A09232 apresentaram menores 
razões molares AF/Zn e AF/Fe, sendo consideradas com potencial para o desenvolvimento de cultivares de milho 
biofortificadas com maior disponibilidade de Fe e Zn.
Apoio Financeiro: Fapemig, Embrapa e Harvest Plus.
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1482
RELAÇÃO ENTRE HOMOCISTEÍNA, ESTADO NUTRICIONAL E RISCO CARDIOVASCULAR EM 
PACIENTES MANTIDOS EM DIáLISE

Luzania S. Martins1, Carla C.S. Almeida1, Camila P. Duarte1, Maria T.I. Vannucchi2, Helio Vannuchi1, Paula G. 
Chiarello1

1Curso de Nutrição e Metabolismo - Faculdade de Medicina de Ribeirão preto -USp; 2Serviço de Nefrologia de 
Ribeirão preto.

Introdução: A hiperhomicisteinemia se constitui em um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV), 
mas na doença renal crônica seu papel pode seguir em sentido contrário, caracterizando a “epidemiologia reversa”.
Objetivo: Avaliar relações entre homocisteína, parâmetros indicadores do estado nutricional, estado inflamatório e 
lipídeos sanguíneos em pacientes tratados com diálise. Métodos: Dados bioquímicos (homocisteína, creatinina, albu-
mina, tnfalfa, IL6, Proteína C-reativa e lipídeos sanguíneos) e avaliação subjetiva global (ASG). Foram avaliados 70 
pacientes sob tratamento de diálise, sendo 50 pelo método de hemodiálise e 20 em tratamento de diálise peritoneal.
Resultados: Foi observado a correlação positiva da Hcy com albumina e creatinina e negativamente com CT e HDLc. 
A presença de desnutrição avaliada pela ASG, a importante prevalência de hipoalbuminemia (69%) e aumento das 
citocinas inflamatórias, demonstram a presença de subnutrição acompanhada de inflamação, porém a Hcy não se 
correlacionou com nenhum parâmetro inflamatório. Conclusão: Conclui-se que os pacientes estudados apresentavam 
subnutrição aliado a inflamação, que poderia contribuir para diferentes relações de homocisteina com estado nutri-
cional e fatores de risco cardiovasculares. Neste sentido mais trabalhos são necessários para se definar qual o real 
significado da homocisteína como marcador em pacientes tratados por diálise.

1598
ESTUDIO DE PREDICTORES DE COMPLICACIONES qUIRURGICAS INMEDITAS Y DE ESTADIA HOS-
PITALARIA: ALBUMINA SERICA, RECUENTO LINFOCITARIO E INDICE DE MASA CORPORAL

Bey. Alan1, Gutiérrez. Carlos1, Cabargas. Andrea2, Lisboa. Cecilia1, Cobo. Verónica1, Mardones Gilberto3.
1Universidad Diego Portales, Hospital DIPRECA; 2Clinica Alemana; 3Hospital Salvador.

Introducción: La evaluación nutricional preoperatoria aún no se le da la importancia que merece y es necesario encon-
trar predictores que nos informen de manera confiable y económica. Objetivo: Determinar si los parámetros: recuento 
linfocitario, albumina sérica y/o índice masa corporal (IMC) es/son predictores de complicaciones quirúrgicas y/o de 
estadía hospitalaria. Método: Análisis retrospectivo de pacientes sometidos a cirugía de cadera en Hospital Dipreca 
(Santiago-Chile), entre los años 2006 y 2007, sin comorbilidades importantes, estudio ambulatorio. Se formaron dos 
grupos, estadía acortada (EA) y estadía prolongada (EP), en relación a la media del grupo estudiado. Resultados: 
De 353 pacientes operados, fueron analizados los extremos de la distribución, siendo 163 pacientes, de ellos 110 
cumplieron los criterios. El promedio de total de estadía fue de 7,6 días. El grupo de EA (73 pacientes) presento un 
promedio de 4,8 vs 13,3 días del grupo de EP (37 pacientes) (P<0,01). El grupo de EA presento (Promedio ± DE) 
2012 ± 608/ml de linfocitos vs 1834±649/ml del grupo de EP (P>0,05), respecto a la albumina sérica, el grupo de 
EA presento 4,4±0,34 g/dL vs 4,0±0,45 g/dL del grupo de EP (P<0.05). El promedio de IMC del grupo de EA fue 
de 27,2±4,1Kg/m2 vs 29,1±5,1Kg/m2 del grupo de EP (P<0,05). Todas las complicaciones quirúrgicas se presenta-
ron en el grupo de EP. Un 35% de los pacientes no presentaba estudios preoperatorios con todos estos parámetros. 
Conclusiones: La albumina sérica y el IMC son parámetros que junto con su fácil aplicación, nos otorgan una muy 
valiosa información, por lo que sería muy beneficioso, que cirujanos y traumatólogos lo tuviesen presente al realizar 
el estudio preoperatorio. Esto es algo que aún no está en el consciente colectivo, ya que un tercio de los pacientes no 
tiene estos parámetros estudiados antes de una cirugía de este tipo.
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EFFECT OF THE MELANOCORTIN 3 RECEPTOR GENETIC VARIANTS THR6LYS AND VAL81ILE ON 
SUBSTRATE OXIDATION AND BODY COMPOSITION IN CHILEAN OBESE CHILDREN

Ana M Obregón1,2, Erik Diaz E2, José L Santos1.
1Departamento de Nutrición, Diabetes y Metabolismo. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 
Chile; 2Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 

Introduction: The mouse genetically deficient in the melanocortin 3 receptor gene (MC3R) is characterized by hig-
her percentage of body fat, reduced lean mass, mild hypophagia, reduced locomotor activity, hyperleptinemia, and 
increase respiratory quotient (RQ) in relation to the wild-type mouse. In humans, carriers of 6Lys-81Ile haplotype of 
MC3R has been associated with childhood obesity, with higher levels of leptin, BMI Z-score, % body fat and redu-
ced fat oxidation compared to non-carriers. Objective: to evaluate the association between melanocortin-3 receptor 
(MC3R) 6Lys-81Ile haplotype with body composition and substrate oxidation in response to moderate exercise in 
Chilean obese children. Methods: A total of eight obese children carriers of the 6Lys-81Ile haplotype and eight non-
carrier obese children, matched by age and gender, were selected for this study. Children were recruited through 
a previous family-based study on genetic determinants of common obesity. Genotypes for MC3R genetic markers 
Thr6Lys (17C>A) and Val81Ile (241 G>A) were determined by polymerase chain reaction followed by restriction 
fragment polymorphism (PCR-RFLP). Body composition was assessed by four-compartment model. Body mineral 
content was determined by dual-energy X-ray absorptiometry, total body water by deuterium dilution and total fat 
mass by air-displacement plethysmography. Substrate utilization was determined by indirect calorimetry in response 
to moderate exercise (60% VO2 max). The Wilcoxon match-paired test was used to compare quantitative variables 
in carriers versus non-carriers. Results: Body composition and physical capacity showed no significant differences 
by genotype. Carriers of the 6Lys-81Ile haplotype showed a higher respiratory quotient in response to a moderate 
exercise in relation to non carriers (0.97 ± 0.05 versus 0.92 ± 0.06; p =0.06). Conclusions: Carriers status of the 
6Lys-81Ile haplotype in MC3R gene tended to differ regarding their respiratory quotient in response to moderate 
exercise in obese children.

 3.- CoRRECCIoNES PoR ERRoRES TIPoGRáFICoS:

2008
ESTRESSE OXIDATIVO EM MULHERES COM NEOPLASIA MAMáRIA: ANTES E APÓS O TRATA-
MENTO

Gabriele Rockenbach, Claudia Ambrosi, Brunna Cristina Bremer Boaventura, Daisy Galvan, Francilene Gracieli 
Kunradi Vieira, Haruna Koide, Pâmela Pereira de Oliveira, Maria Arlene Fausto, Edson Luiz da Silva , Patrícia Faria 
di pietro.
Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, 
Trindade, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Introdução: Dados relatados na literatura sugerem que o estresse oxidativo pode estar relacionado com a progressão 
clínica ou recidiva do câncer de mama. Ademais, após o diagnóstico do câncer, procedimentos cirúrgicos e tratamen-
tos com quimio e radioterápicos podem induzir à geração de espécies reativas no organismo, sendo que o excesso 
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destas espécies reativas pode danificar também células saudáveis, ocasionando danos celulares que poderão contri-
buir para a progressão da doença. Objetivo: Este estudo visou investigar alterações nos marcadores bioquímicos de 
estresse oxidativo de mulheres submetidas ao tratamento para o câncer de mama. Materiais e métodos: O estudo se 
caracterizou como um ensaio clínico não randomizado, realizado na Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, 
Santa Catarina, na região sul do Brasil, no período de outubro de 2006 a junho de 2008. Foram selecionadas para 
participar do estudo 40 mulheres com neoplasia mamária, residentes no estado de Santa Catarina. O estresse oxi-
dativo foi determinado a partir da concentração da capacidade antioxidante sérica (FRAP), de glutationa reduzida 
eritrocitária (GSH), concentrações plasmáticas das substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico (TBARS), 
hidroperóxidos lipídicos plasmáticos (FOX) e oxidação protéica plasmática (carbonilas). Todas as participantes do 
estudo foram avaliadas em dois momentos: antes e após o tratamento para o câncer de mama (cirúrgico, radioterápi-
co e/ou quimioterápico). Os dados obtidos foram comparados entre os dois momentos pelo teste t-Student pareado 
ou teste de Wilcoxon para dados pareados. A análise estatística foi realizada com auxílio do software STATA 9.0. 
Para todos os testes foi utilizado nível de significância de 5%. Resultados: De acordo com os resultados do estudo, 
evidenciou-se uma redução significativa nas concentrações de antioxidantes séricos (p<0,0001) e de glutationa re-
duzida (p<0,005), assim como um aumento significativo nas concentrações plasmáticas das substâncias que reagem 
com o ácido tiobarbitúrico (p<0,0001), hidroperóxidos lipídicos plasmáticos (<0,005) e carbonilas (p<0,0001) após 
o tratamento. Conclusão: Com base nestes dados, concluiu-se que o tratamento impactou diretamente no aumento 
do estresse oxidativo em mulheres com neoplasia mamária, observado na redução significativa dos marcadores de 
defesa antioxidante e na elevação das concentrações dos marcadores de oxidação lipídica e protéica sangüíneos após 
o término do tratamento antineoplásico.

108
PREVALÊNCIAS DE COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES REDU-
ZEM ENTRE ADoLESCENTES ESTUDANTES DE ESCoLAS PÚBLICAS No BRASIL EM PERÍoDo 
DE 5 ANOS

Santos LLG, Ferreira JES, Barros EG, Veiga GV.; Ágata Kelly G. de Souza.
Instituto de Nutrição Josué de Castro - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Introdução: Os transtornos alimentares (TA) são caracterizados por preocupação excessiva com o peso corporal, le-
vando o indivíduo a adotar comportamentos alimentares inadequados para emagrecer. Objetivo: Verificar a evolução 
da prevalência de comportamentos de risco para TA entre adolescentes em 2003 e 2008. Métodos: Compararam-se 
dois estudos transversais com estudantes (12 a 19 anos) de escolas públicas estaduais de Niterói-RJ, Brasil. Em 2003, 
avaliou-se 561 adolescentes e em 2008, 473, de ambos os sexos. Em ambos os estudos aplicou-se questionário simpli-
ficado que investigou a freqüência, nos últimos 3 meses, ao menos uma vez por semana, de episódios de compulsão 
alimentar (CA), mecanismos compensatórios (MC) (uso de laxantes, diuréticos, vômitos auto induzidos) e dietas 
restritivas (DR). Utilizou-se o teste ² para comparar as freqüências, aceitando p < 0,05 para significância estatística.
Resultados: Verificou-se redução de CA (36,7% para 30,1%) e DR (23,9% para 17%, p=0,02), sendo estes compor-
tamentos os mais freqüentes nos dois estudos. Houve aumento, embora não significativo, do uso de diuréticos (1,4% 
para 2,6%, p=0,19) e vômito auto-induzido (1,2% para 2,4%, p=0,18). Em ambos os estudos as meninas relataram 
mais comportamentos de risco do que os meninos. Em 2003, as diferenças foram significativas para DR (32,0% vs 
10,1%, p < 0,01) e vômito auto induzido (4,4% vs 0,0%, p=0,01) e em 2008, para DR (24,6% vs 5,8%, p<0,01) e 
significância limítrofe para CA (33,4% vs 25,2%, p=0,06). Conclusões: Apesar do evidente declínio das prevalências 
de comportamentos de risco para TA, tais comportamentos ainda continuam elevados entre os adolescentes, princi-
palmente os episódios de compulsão alimentar e dietas restritivas. As meninas continuam sendo o grupo de maior 
risco merecendo atenção especial para as medidas de combate ao problema.
Financiado pelo CNPq e FAPERJ
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880
EFECTOS DE UN MÓDULO ALIMENTARIO USADO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO SOBRE 
LOS HáBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS EN LOS ALUMNOS DEL IV 
CICLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL PRADO BE

Mg. Etelvina Carmen León Chumbiauca, Dra. María Sánchez Charcape
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle. Chosica. Lima; Bellavista, Callao, 2007.

La investigación propone un Módulo Alimentario, cuyo objetivo fue mejorar los hábitos alimentarios de los escola-
res en relación al consumo de alimentos industrializados no saludables. para ello se elaboró un Módulo Alimentario 
dirigido a los alumnos del cuarto ciclo de primaria, de la Institución Educativa General Prado de Bellavista, Callao. 
Esta propuesta didáctica se desarrolló dentro del enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), se usaron Materia-
les Educativos Computarizados (MEC), CD. interactivo, gigantografías y experiencias de laboratorio. La propuesta 
permite la construcción del conocimiento, no sólo desde la racionalidad, sino a partir de la búsqueda de información 
en ambientes interactivos, recreativos y complementarios a la labor docente, contribuyendo en los estudiantes al 
desarrollo de habilidades, comprensión, lógica y coherencia entre las ideas, análisis, reflexión sobre sus hábitos ali-
menticios relacionados con los alimentos procesados. Población de estudio: 120 alumnas, de 8 y 10 años, del tercer y 
cuarto grado de primaria. El tipo de investigación experimental y el diseño Cuasi-experimental con grupos de Control 
y grupos experimentales. El instrumento Pre Test y Post Test. El Módulo Alimentario, consta de doce módulos, la 
intervención educativa duró cuatro meses. Los resultados fueron: el nivel de conocimiento de las alumnas del tercer 
grado, se incrementó significativamente: T=3,627 p=0,000. El nivel de conocimiento de las alumnas del cuarto grado 
se incrementó significativamente: T=3,623 p=0,000. Los hábitos de consumo de alimentos en las alumnas del tercer 
grado, mejoraron significativamente: T=3,297 p=0,001 y en las alumnas del cuarto grado, mejoraron significativa-
mente: T=3,297 p=0,001. Se obtuvo un incremento significativo en relación a las actitudes de los alumnos del tercer 
grado: T=3,183 p=0,001 y un incremento significativo en relación a las actitudes de las alumnas del cuarto grado: 
T=3,181 p=0,001. En el grupo control no se observó ningún cambio.

1457
FREqUENCIA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR (FRCV), AVALIAÇÃO DIETÉTICA, 
COMPOSIÇÃO CORPORAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR DE HIPERTENSOS E DIABÉTIOCOS DE 
MACEIÓ, CAPITAL DE ALAGOAS, BRASIL

Sandra Mary Lima Vasconcelos, Alane Cabral de Oliveira, Any Aline Lúcio de Oliveira, Cristhiane Bazílio de Ome-
na, Daniele Alves Oliveira, Danielle Guedes Dantas Lira, Iris Conceição Sampaio Santos, Jacilene Cirillo da Silva, 
Juliana Lyra da Silva, Maria Emilia Menezes, Niedja Paciencia Torres, Patrícia Maria Candido Silva, Priscila Nunes 
de Vasconcelos e Tatiana Maria palmeira dos Santos.
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Maceió, Alagoas, Brasil.

Introdução: Dentre as ações de atenção à saúde de adultos desenvolvidas no município de Maceió está o HIPERDIA, 
o plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial (HAS) e ao diabetes mellitus (DM) do Ministério da Saúde 
(MS), que estabelece as diretrizes para a prevenção, detecção, tratamento e controle desses agravos, no âmbito da 
atenção básica do Sistema Único de Saúde-SUS, sob responsabilidade do programa de saúde da família-PSF. Obje-
tivos: Avaliar FRCV, ingestão de sódio e potássio, composição corporal e situação de insegurança alimentar de uma 
população de hipertensos e diabéticos cadastrados no HIPERDIA de Maceió, Alagoas. Metodologia: Foram estudados, 
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mediante consentimento 1.133 hipertensos e diabéticos adultos, cadastrados no HIPERDIA, oriundos dos 7 distritos 
de saúde de Maceió. Destes foram verificados de 20% os dados: (1) FRCV: sexo, idade, adiposidade andróide (AA), 
hipercolesterolemia (HC), hipertrigliceridemia (HTG) e hiperglicemia (HG) em sangue capilar, sedentarismo (SED) 
e tabagismo (TAB); (2) composição corporal por bioimpedância elétrica (BIA), (3) Ingestão dietética: A ingestão de 
nutrientes foi avaliada por inquérito dietético recordatório 24h (IDR24H) e EU24H Na e K em 20% da população 
avaliada por IDR24H.(4) aplicação de questionário da Escala Brasileira de insegurança alimentar-EBIA Resultados 
A pesquisa está em fase de tabulação. Os resultados parciais indicam a seguinte tendência: A população estudada 
distribui-se em 85% hipertensos, 10% diabéticos, e 5% hipertensos e diabéticos, sendo 80 % mulheres e 20% ho-
mens com 60 ±11 anos. Foram obtidos ID R24h de 1.177 pacientes (1.177 IDR24H 1X=1177 + 230 IDR24H 2X= 
460), totalizando 1.637 IDR24H com dados parcialmente tabulados: consumo (IDR24H vs EU24H) K =1.225±1.123 
vs 2205±1354mg, Na=1.051±1.344 vs 3.498±2.055mg Freqüência de FRCV: TAB= 14%, SED= 50%, AA= 87% 
e excesso de gordura corporal segundo BIA em 90% da população, HC=40%, HTg=38%, HG=44%. Insegurança 
alimentar em 60 a 90% da população estudada. Conclusão: Verificaram-se (1) elevada freqüência de FRCV, (2) ex-
cesso de gordura corporal, (3) insegurança alimentar e ingestão de nutrientes inadequada com consumo deficiente de 
potássio e excessivo de sódio confirmado pela EU24H, “padrão ouro” de ingestão de tais nutrientes. Recomenda-se 
avaliar os fatores interferentes na resolutividade dos pSFs do município estudado.
Agradecimentos: MS-DECIT/CNPq/FAPEAL/SESAU-AL e SMS de Maceió-AL.

523
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICA SANITáRIA DAS MÃOS DE MANIPULADORES, UTEN-
SÍLIOS E EqUIPAMENTOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

Camila Barella; Clara Freiberg; Joyce Rodrigues Serafim
Centro Universitário São Camilo São Paulo, Brasil.

Introdução: os serviços de alimentação coletiva vêm aumentando cada vez mais em todo o mundo, inclusive no Brasil. 
Porém com esse aumento, cujo crescimento é de cerca de 20% ao ano, os alimentos ficam mais expostos a uma série 
de perigos de contaminação microbiológica aumentando também as perspectivas de ocorrências de toxinfecções 
alimentares. Os manipuladores possuem fundamental importância na higiene e sanidade da alimentação servida, 
visto que a eles cabe o manuseio, tornando-se fonte potencial de contaminação, caso ocorram falhas no processo de 
preparo. Porém, os equipamentos e utensílios com higienização deficiente também têm sido responsáveis, por surtos 
de doenças de origem alimentar. A detecção e a rápida correção das falhas no processamento de alimentos, bem 
como a adoção de medidas preventivas, são hoje as principais estratégias para o controle de qualidade e manter as 
refeições seguras para o consumo. Objetivo: verificar as condições higiênicas sanitárias das mãos de manipuladores 
de alimentos, os equipamentos e utensílios utilizados de uma unidade de alimentação e nutrição. Materiais e Métodos: 
estudo foi desenvolvido em uma unidade de alimentação e nutrição de uma empresa de grande porte, na região oeste 
da cidade de São Paulo (SP). Foram coletados através de swabs, amostras das mãos de manipuladores, maçanetas da 
câmara fria, maçanetas dos banheiros, cubas para distribuição, torneiras onde os manipuladores geralmente lavam e 
higienizam as mãos antes de manipular os alimentos e utensílio um para analisar o efeito do cloro depois de passa-
das 4 horas e antes. Os swabs foram passados em um meio de cultura bacteriano e depois de incubadas as placas, as 
colônias foram contadas. Resultados: De 13 equipamentos e utensílios investigados 4 estavam fora dos padrões de 
qualidade de higiene. Em relação às mãos, de 7 manipuladores, 3 tinham acima de 100 UFC/mão que indica inefi-
ciência nas técnicas de higienização da mão. Não houve crescimento bacteriano no cloro usado ante e após passado 
4 horas. Conclusão: A presença de microorganismos nas mãos dos manipuladores, utensílios e equipamentos podem 
comprometer a qualidade dos alimentos e possibilitar doenças de origens alimentares aos consumidores.
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