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RESUMO 

O estudo teve como objetivo avaliar o grau de aceitação das refeições oferecidas 
em um hospital do município de Arapongas. Foi utilizando um questionário com 
perguntas referente a refeição oferecida. O aroma foi o que mais agradou, em 
seguida a temperatura e textura, sendo que o sabor apresentou maior 
interferência na aceitação. O resultado do estudo foi satisfatório, porém necessita 
de atenção para essa área. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to evaluate the degree of acceptance of meals 
offered at a hospital in the city of Arapongas - PR. Was using a questionnaire with 
questions regarding the meal offered. The aroma was the most pleasant, then the 
temperature and texture, and the flavor presented greater interference in the 
acceptance. The result of the study was satisfactory, but needs attention for this 
area. 
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INTRODUÇÃO  

A alimentação tem uma função importante na recuperação e manutenção 

da saúde dos indivíduos enfermos. As necessidades de nutrientes no paciente 

hospitalizado podem aumentar ou diminuir de acordo com a doença. Na dieta 

geral não há alteração de consistência, nem de composição nutricional, de forma 

que pacientes com esta prescrição devem receber quantidades de nutrientes 

semelhantes àquelas recomendadas a população saudável (WRIGHT, 2004). 

Kandela (1999) destaca que os pacientes bem nutridos respondem melhor aos 

diversos tipos de tratamento e considera que, além do aspecto nutritivo, a 

alimentação traz consigo diversas significações e implicações na vida das 

pessoas. Ao alimentarem-se, os indivíduos não estão satisfazendo somente as 

suas necessidades fisiológicas, mas também muitas necessidades psicossociais. 

 

 



OBJETIVOS  

Avaliar o grau de aceitação das refeições oferecidas no almoço de um 

hospital para pacientes, investigando se a refeição é consumida por completo, 

investigar se o paciente apresenta-se saciado ao final da refeição e analisar quais 

são os alimentos  mais e menos aceitos. 

 

MÉTODOS 

Esta pesquisa foi de caráter descritivo exploratório, foi desenvolvido no 

hospital Irmandade da Santa Casa, localizado na cidade de Arapongas-PR. A 

coleta de dados foi realizada no mês de julho/2017, a pesquisa abrangeu 

pacientes de 18 a 56 anos de ambos os sexos. Foram selecionados pela 

nutricionista, 19 pacientes internados que estavam em dieta geral, porém 5 

pacientes foram excluídos da pesquisa, totalizando então 14 pacientes 

entrevistados. A todos os entrevistados foi entregue um termo de consentimento 

livre e esclarecido, onde lhes foi explicado de forma clara, todo o propósito do 

estudo assim como o procedimento. O preenchimento do TCLE foi pré-requisito 

para a participação no estudo. Esta pesquisa se aplicou em pacientes em 

condições de responder as perguntas do questionário, que responderem 

corretamente o mesmo, que não esteja debilitado e pacientes em uso de dieta 

geral. Foram excluídos da pesquisa os questionários de pacientes que não 

preencheram o mesmo de maneira correta e os que por algum motivo não 

receberem a dieta geral. No memento da coleta de dados foi utilizado uma 

balança eletrônica com capacidade máxima de 150 kg (Modelo EB905), Fita 

métrica, caneta azul Bic e questionário. Primeiramente ao chegar nos quartos 

onde se encontrava os pacientes selecionados, foi feito a explicação, o propósito 

da pesquisa e sendo entregue o TCLE para que o paciente pudesse estar lendo e 

assinando. Após ser assinado, dave-se início a entrevista a partir do questionário 

contendo 15 perguntas pessoais e referente a refeição oferecida no horário do 

almoço. Para ser feito a pesagem do paciente, o mesmo se dirigia a balança onde 

era orientado a ficar com o corpo ereto e sem se mexer para uma melhor 

precisão, e  para medir a altura, foi utilizado o método medindo a chanfradura. 

Após a coleta, os dados foram analisados de forma descrita e apresentados em 



forma de gráficos e tabelas através do programa Microsoft Office Exel 2007® para 

melhor compreensão dos resultados. Esta pesquisa foi desenvolvida após ser 

aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos da FAP – CETI-

FAP, conforme a resolução 466/2012, sendo que o número da aprovação da 

pesquisa enviado pelo comitê de ética foi 2.069.706. 

RESULTADOS 

Após a aplicação do questionário, os dados foram tabulados e a amostra 

da pesquisa resultou num total de 14 pacientes, sendo 71,42% (n=10) do sexo 

feminino e 28,57% (n=4) do sexo masculino.  

Ao serem questionados se consomem toda a comida oferecida pelo 

hospital (Gráfico 1), 42,85% (n=6) responderam que consomem a quantidade total 

oferecida, 28,57% (n=4) não consomem e 28,57% (n=4) consomem as vezes, 

sendo que os principais motivos citados foram que sentem enjoo, enjoou da 

comida, a falta de tempero ou estar saciado. 

 

Gráfico 1 – Ingestão Alimentar 

 

Fonte: MARIN; SANTIAGO, 2017. 

Em relação aos aspectos das preparações (Gráfico 2) as opiniões foram 

que para a textura 14,28% (n=2) votaram em ótimo, 71,43% (n=10) bom, 14,28% 
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(n=2) regular e 0,00% ruim. Para o sabor, 28,57% (n=4) relataram ser ótimo, 50% 

(n=7) bom, 21,43% (n=3) regular e 0,00% ruim. Sobre o aroma, 14,28% (n=2) 

optaram por ótimo, 85,71% (n=12) bom, e nenhum dos entrevistados escolheram 

entre as opções regular e ruim referente ao aroma. E a respeito da temperatura, 

7,14% (n=1) votaram em ótimo, 85,71% (n=12) bom, 7,14% (n=1) regular e 0,00% 

ruim. 

 

Gráfico 2 – Aspectos das preparações 

 

Fonte: MARIN; SANTIAGO, 2017. 

 

Após analisar o gráfico, vemos que o aroma foi o que mais agradou os 

pacientes, logo em seguida a temperatura e textura, sendo que o sabor 

apresentou maior interferência na aceitação. 

CONCLUSÃO 

Os índices de aceitação foram relativamente positivos para uma 

população enferma, onde grande parte dos entrevistados consumiam por 

completo e estando saciados ao final da refeição oferecida. Houve resultados 

negativos sobre a aceitação, isso pode estar relacionado aos maus hábitos 

alimentares e sintomas da doença, sendo que as preparações menos aceitas 

foram o arroz e sopa, onde os principais motivos citados foi a falta de tempero, 

Textura Sabor Aroma
Temperatur

a

Ótimo 14,28% 28,57% 14,28% 7,14%

Bom 71,43% 50% 85,71% 85,71%

Regular 14,28% 21,43% 0,00% 7,14%

Ruim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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textura que se encontrava a preparação, enjoos, e gostos pessoais. Sendo assim, 

para que possa obter uma melhoria, os profissionais da área devem ter uma 

maior preocupação referente a este assunto, sabendo que realizando uma 

refeição completa durante a internação pode estar sendo positivo para a melhora 

do quadro do paciente. 
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