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Introdução: A alimentação fora de casa favorece escolhas alimentares não saudáveis e pode 

trazer malefícios à saúde coletiva. Tais escolhas são decorrentes de diferentes aspectos como: 

mudanças tecnológicas, novas estratégias de marketing dos alimentos, variações na renda das 

famílias, conhecimento das pessoas sobre alimentação, o crescimento da mulher no mercado 

de trabalho, elevação do nível de vida e educação. Estes são fatores determinantes da 

modificação do padrão de consumo alimentar [1]. Com a frequência da alimentação fora de 

casa aumentando e as escolhas alimentares pouco saudáveis, o crescimento da obesidade 

constitui problema significante de saúde pública no país e pode trazer como consequências 

diversas dificuldades psicossociais, além de riscos para desencadear Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) como, por exemplo, hiperlipidemia, hipertensão e diabetes [2]. Dessa 

forma, as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são um espaço para desempenho das 

atividades relacionadas à alimentação e nutrição, obtendo por principal objetivo fornecer 

refeições equilibradas nutricionalmente e apresentar bom nível de sanidade e qualidade no 

preparo dos alimentos. Quando há o planejamento adequado do cardápio pelo nutricionista, há 

maior prevalência da qualidade da saúde do cliente [3]. Além disso, uma alimentação 

adequada implica na garantia de melhora da saúde do trabalhador, conforme proposto pelo 

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), de forma a estimular a sua produtividade, 

capacitação e reduzir riscos de trabalho [4]. Para o planejamento de cardápios, é necessário 

observar a quantidade e fluxo de clientes, avaliar os hábitos alimentares e necessidades 

nutricionais, além de verificar a safra, a oferta, o custo dos gêneros alimentícios, da mão de 

obra, da disponibilidade do espaço físico, do preparo e do consumo efetivo dos alimentos para 

garantir que o cardápio possa gerar qualidade na saúde do consumidor [5]. Para garantir que o 

cardápio planejado tenha um mesmo padrão de qualidade, o instrumento adequado para 

auxílio do nutricionista são as Fichas Técnicas de Preparação (FTP). A ficha técnica deve 

conter os ingredientes, quantidade, rendimento, fator de correção, fator de cocção, modo de 

preparo e composição centesimal de macro e micronutrientes da preparação [3]. Objetivos: 

Objetivos: Avaliar qualitativamente as preparações do cardápio de uma UAN em um clube de 

Belém-PA e comparar ao disposto pelo PAT. Métodos: Trata-se de um estudo transversal e 

qualitativo, realizado entre abril e junho de 2019, em uma UAN de um clube de Belém-PA. 

Nesta unidade são preparadas cerca de 500 refeições por dia, sendo distribuídas entre almoço 

e jantar. O tipo de serviço é identificado com autogestão, de padrão popular e modalidade de 

distribuição caracterizada como cafeteria. O cardápio da unidade é composto por entrada 

(salada), prato principal (proteína), acompanhamento (arroz e feijão), guarnição (farinha, 

farofa, macarrão, purê) e sobremesa composta por uma fruta. Para a análise dos cardápios 

foram coletados dados de 30 refeições, de 30 dias do mês, com per captas calculados pelas 

estagiárias, a partir de quantidades de consumo geral fornecidos pela nutrição. Foram 

calculados o valor calórico total, macronutrientes, fibras, sódio, gordura saturada e NDPCal. 

Os dados coletados foram tabulados através do software Microsoft Office Excel®, versão 
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2016 e comparados aos parâmetros estabelecidos pelo PAT. Resultados e Discussão: De 

acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) as calorias, carboidratos, 

proteínas, lipídios, fibras, sódio, gordura saturada e NDPCal devem permanecer na faixa de 

600 a 800 cal, 60 %, 15 %, 25 %, 7 a 10 g, 720 a 960 mg, <10 % e 6 a 10 % respectivamente, 

por refeição. Em virtude disso, foi observado que as preparações servidas na Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN), não estavam de acordo com o estabelecido pelo programa. 

Em relação aos resultados encontrados, 93 % das refeições se apresentaram como 

hipoglicídicas, 40 % hiperlipídicas e 100 % hiperproteicas, sendo que em decorrência do alto 

consumo de proteínas, o NDPCal% – Net Dietary Protein Calories (%) – também apresentou 

100 % da adequação acima do recomendado pelo PAT. No quesito calorias, 83 % do consumo 

se apresentou acima do valor calórico padrão. Quanto a presença do sódio, 40 % das 

preparações foram caracterizadas como hipersódica e 60 % hipo ou normosódica. Apenas 3 % 

da gordura saturada se manteve acima do limite desejado e quanto a presença de fibras, 83 % 

esteve cima do recomendado. Portanto, nenhum dos dias analisados atingiu em sua totalidade 

os quesitos propostos pelo PAT. Conclusão/Considerações Finais: Diante do exposto, deve-

se considerar a necessidade de novas intervenções no planejamento dos cardápios da unidade, 

visto que as análises fora dos limites estabelecidos, a longo prazo, podem levar a inúmeros 

problemas de saúde aos trabalhadores como ganho de peso e massa gorda, aumento da 

circunferência da cintura e consequente aumento das chances de doenças cardiovasculares, 

hipertensão e até o desenvolvimento de doença renal crônica pelo grande aporte proteico 

ingerido pelos usuários. É necessário levar em consideração as recomendações nutricionais do 

Programa de Alimentação do Trabalhador assim como a implementação de fichas técnicas de 

preparação, além da elaboração de atividades de educação alimentar e nutricional à população 

assistida e treinamento e capacitação a todos os membros da equipe. 

 

Descritores: Alimentação coletiva, Unidade de Alimentação e Nutrição, Programa de 

Alimentação do Trabalhador. 
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