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RESUMO 

 
A alimentação obtém uma função importante na recuperação e manutenção da 
saúde dos enfermos, entre os fatores causais relacionados à desnutrição hospitalar, 
a alimentação assume papel importante. Na dieta geral não hà alteração da 
consistencia nem de composição nutricional, de forma que pacientes com esta 
prescrição devem receber quantidades de nutrientes semelhantes àquelas 
recomendadas a população saudável. Neste estudo avaliou-se o grau de aceitação 
das refeições que geralmente são oferecidas no horário de almoço em um hospital 
público localizado no município de Arapongas-PR. O estudo foi realizado utilizando 
um questionário, contendo perguntas pessoais e referente a refeição oferecida, 
sendo selecionados 19 pacientes para a pesquisa, porém 14 se encaixaram nos 
critérios. Após a aplicação do questionário, os resultados obtido foram 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, os principais fatores 
citados referênte as preparações foram a falta de tempero , preferêcias pessoais e 
sintomas da doença como enjoos. Concluiu-se que o resultado do estudo foi 
relativamente satifatório , porém necessita de uma atenção maior para essa área 
com incentivos e informativos para que essa aceitação aumente. 
 
Palavras-Chaves: Dieta, Serviços de Alimentação, Satisfação do paciente 
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ABSTRACT 

Feeding plays an important role in the recovery and maintenance of the health of the 
sick, among the causal factors related to hospitalar malnutrition, feeding plays an 
important role. In the general diet there is no change in consistency or nutritional 
composition, so that patients with this prescription should receive amounts of 
nutrients similar to those recommended to the healthy population. In this study we 
propose to evaluate the degree of acceptance of meals that are usually offered at 
lunchtime in a public hospital located in the city of Arapongas-PR. The study was 
performed using a questionnaire, containing personal questions and referring to the 
meal offered, with 19 patients selected for the research, but 14 fit the criteria. After 
the application of the questionnaire, the results obtained were that the aroma was the 
one that most pleased the patients, soon after the temperature and texture, being 
that the flavor presented greater interference in the acceptance, the main factors 
cited referring to the preparations were the lack of seasoning, personal preferences, 
and disease symptoms such as nausea. It was concluded that the result of the study 
was satisfactory, but it needs a greater attention to this area with incentives and 
information so that this acceptance increases. 

Keywords: Diet, Food Services, Patient Satisfaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os hospitais são estruturas complexas e dispendiosas, definidos por 

prover leitos, alimentação e cuidados médicos e de enfermagem constantes, e que 

tem por objetivo recuperar a saúde do paciente (GARCIA, 2006).  

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. 

Ressalta-se que 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).  

Entre os fatores determinantes relacionados à desnutrição 

hospitalar, a alimentação assume papel importante, visto que se observa que os 

pacientes não ingerem boa parte da dieta que lhes é oferecida, devido à falta de 

apetite, alteração do paladar, mudança de hábitos e horários alimentares 

(IBRANUTRI, 1997, p.31). 

Além disso, mais da metade dos pacientes hospitalizados depende 

da unidade responsável pela alimentação para a obtenção de sua única fonte de 

nutrição. Destaca-se, ainda, que pacientes internados por um período abaixo de 

cinco dias podem sofrer menos com a redução do consumo nutricional. No entanto, 

pacientes severamente doentes, em risco nutricional e internados por longo período, 

podem tornar-se desnutridos, aumentando-se as complicações, o período de 

internação e, consequentemente, os custos (ALLISON, 1999). 

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. 

Sendo assim, observamos que uma alimentação correta em 

pacientes hospitalizados é de muita importância para a sua recuperação, levando 

em consideração medicamentos que podem alterar o paladar, gerando, muitas 

vezes a rejeição do alimento. 
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A ingestão correta da refeição oferecida em hospitais é de grande 

importância, pois o objetivo principal é recuperar ou manter adequado o estado 

nutricional de pacientes. Acredita-se que a aceitação das refeições oferecidas em 

ambiente hospitalar não seja adequada, devido a um pré-conceito que as pessoas 

carregam sobre essas refeições e aos maus hábitos alimentares sendo que para um 

paciente hospitalizado, uma má alimentação e um consumo insuficiente de calorias, 

vitaminas e minerais poderá levar a uma recuperação lenta ou até mesmo agravar o 

caso.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

  Avaliar o grau de aceitação das refeições oferecidas aos pacientes de 

um hospital público. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar se a refeição oferecida é consumida por completo e quais os 

possíveis fatores se por acaso a resposta for negativa; 

 Analisar quais são os alimentos mais e menos aceitos na dieta geral e 

quais as razões; 

 Investigar se os pacientes apresentam-se saciados ao final da refeição. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Alimentação Saudável 

 

A alimentação e a nutrição, são requisitos básicos para a promoção 

e a proteção da saúde, possibilitam a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2003). 

Como seres vivos, os homens só subsistem e propagam sua 

espécie se mantiverem com o seu meio, de maneira constante, uma alimentação 

equilibrada que promova benefícios para a manutenção da saúde. É por isso que a 

alimentação permite aos seres vivos transformar alimentos e nutrientes do meio 

exterior em constituintes de seu próprio organismo. Mas é importante salientar que, 

para que esse processo aconteça, o homem deve dispor de alimentos específicos e 

variados em quantidades suficientes e adequadas (CUPPARI, 2005). 

As orientações sobre Alimentação e Nutrição fazem parte de um 

processo contínuo e permanente. Orientar sobre alimentação saudável e escolhas 

inteligentes deve ser uma tarefa diária, assim como as mães lembravam para as 

crianças escovarem os dentes antes de dormir, deve-se de forma permanente 

informar sobre os alimentos e sua relação com a saúde e a qualidade de vida 

(WAITZBERG, 2009). 

A alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a 

promoção e a proteção da saúde e potencializam o crescimento e desenvolvimento 

humano com qualidade de vida e cidadania. Uma alimentação saudável, entendida 

como um direito humano, compreende um padrão alimentar adequado às 

necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso 

da vida. Além disso, uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas 

alimentares assumindo os significados socioculturais dos alimentos como 

fundamento básico conceitual (BRASIL, 2012). 

Sob o ponto de vista da história, as práticas alimentares também 

sofrem alterações a luz dos modelos de desenvolvimento sócio – econômico dos 

paises. A Transição Nutricional é um processo de modificações seqüenciais de perfil 

nutricional, condicionado pelas possibilidades de escolha e seleção de alimentos 

que determinam o padrão alimentar de grupos populacionais. Assim, as mudanças 
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sócio-econômicas e demográficas, influenciam no modo de viver, adoecer e morrer 

(processo saúde-doença) das populações (PINHEIRO, 2004). 

Para o planejamento de dietas saudáveis, deve-se incorporar o 

conceito ―Escolhas Inteligentes‖, ou seja, escollher alimentos e/ou preparações, 

diminuindo o consumo de gorduras e açúcares e aumentando o de frutas, legumes, 

verduras, grãos integrais, leite, queijo e iogurte desnatados. Deve haver um estímulo 

ao consumo dos alimentos regionais e locais, pois além da valorização cultural, 

provavelmente serão consumidos alimentos com melhor valor nutritivo e mais 

saborosos. O consumo adequado e variado, com a presença de todos os grupos de 

alimentos, contribui para a promoção da saúde. A abordagem de escolha inteligente 

para o alimento implica na seleção mais adequada, no conhecimento sobre o valor 

nutritivo, reconhecimento da diversidade do alimento regional, resgate das 

preparações culinárias e preservação do valor nutritivo (WAITZBERG, 2009). 

O Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da 

Saúde, cuja versão atualizada foi publicada em 2014, recomenda, na composição de 

uma dieta saudável, o consumo preferencial de alimentos in natura ou minimamente 

processados, em vez de produtos alimentícios ultraprocessados. Pelo adequado 

perfil de nutrientes, baixa densidade energética e pela forma em que se inserem na 

dieta em combinação com outros alimentos compondo preparações culinárias e 

refeições adequadas e saudáveis, alguns grupos de alimentos, tais como frutas e 

hortaliças, feijões e peixe, são reconhecidos como marcadores de um padrão 

saudável de alimentação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003) e têm sido 

investigados em inquéritos populacionais que agregam informação sobre 

alimentação. 

A alimentação variada refere-se à seleção de alimentos dos 

diferentes grupos de alimentos, tendo-se em conta a renda familiar e a 

disponibilidade local. Nenhum alimento é complexo (exceto leite materno para 

crianças até os 6 meses/0, ou seja, nenhum possui todos os nutrientes em 

quantidade suficiente para atender as necessidades do organismo. A seleção de 

alimentos é muito complexa e influenciada por vários fatores. Embora se saiba que 

quando os alimentos não estão disponíveis é bem provável que ocorra deficiências, 

por outro lado a abundância por si só não assegura ótima nutrição devido ao 

componente comportamental que determina a escolha de alimentos. Mediante uma 

alimentação variada em quantidades adequadas, pode-se obter uma dieta 



14 
 

equilibrada, ou seja, a que proporciona os nutrientes necessários para atender as 

necessidades do organismo (CUPPARI, 2005). 

 

3.2  Nutricionista em Ambiente Hospitalar 

 

A gestão do serviço de nutrição e alimentação deve ficar a cargo de 

um profissional de saúde com formação universitária especializada para 

desempenhar atividades nesse setor. As funções desempenhadas na área da 

gestão passam pelo planejamento, organização, direção e controle do 

funcionamento do serviço, envolvendo a aquisição, armazenamento, preparação e 

distribuição de refeições aos doentes e funcionários, assim como a atuação 

científica, assistencial e docente, dirigida a toda a população hospitalar. Garantidas 

tais funções, estabelecem-se os meios necessários para a padronização e 

salvaguarda da qualidade na produção de refeições (AKUTSU et al., 2005). 

O cuidado nutricional no ambiente hospitalar tem sua centralidade 

na equipe de nutrição e pressupõe forte cooperação das várias categorias 

profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros profissionais da 

equipe de saúde no intuito de que se alcancem os resultados almejados 

(BRYLINSKY, 2002). Ademais, o termo cuidado remete a modos de organização 

do conhecimento que ultrapassam fronteiras tradicionais de divisão em disciplinas 

fechadas e por categorias profissionais. Para tanto, além dos conhecimentos sobre 

alimentos e nutrição, torna-se imprescindível que os profissionais tenham clareza de 

seus papéis e responsabilidades no processo do cuidado nutricional (CAMPOS, 

2006). Como exemplos, que o nutricionista assuma o desafio da efetividade da sua 

intervenção, inclusive no campo da educação nutricional, que provoque 

mudanças nos hábitos alimentares dos indivíduos e de suas famílias (FERREIRA, 

2007). 

Diante deste contexto, o cuidado nutricional assume fundamental 

importância dentro do processo de humanização no ambiente hospitalar, visto que 

são poucos os indicadores e ações humanizadoras concebidos com os setores 

envolvidos neste cuidado. 
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3.3 Dieta Hospitalar 

 

As dietas são elaboradas considerando-se o estado nutricional e 

fisiológico das pessoas, e em situações hospitalares, devem estar adequadas ao 

estado clínico do paciente, além de proporcionar melhoria na sua qualidade de vida 

(ISOSAKI et al., 2009). 

A dieta hospitalar é importante por garantir o fornecimento de 

nutrientes ao paciente internado e, assim, preservar ou recuperar seu estado 

nutricional. Também é importante por atenuar o sofrimento gerado nesse período em 

que o indivíduo está separado de suas atividades e papéis desempenhados na 

família, na comunidade e nas relações de trabalho, além de encontrar-se ansioso 

dado o próprio adoecimento e aos procedimentos hospitalares, muitas vezes, pouco 

compreendidos. É necessário trabalhar a alimentação dos pacientes, elaborando-a 

não só no sentido de suprir suas necessidades básicas de manutenção ou 

recuperação da saúde, mas propiciando bem-estar físico e mental (BORGES, 2009). 

Pacientes hospitalizados podem estar expostos aos processos da 

doença que provocam emagrecimento, e serem afetados por complicações 

relacionadas à alimentação, mesmo quando não apresentam desnutrição (MÉIER & 

STRATTON, 2008). Apesar desta constatação, freqüentemente, a desnutrição não é 

diagnosticada e o risco de uma deterioração nutricional futura raramente é 

reconhecido. Pacientes idosos hospitalizados são freqüentemente submetidos à 

ingestão de nutrientes inferior ao necessário à sua recuperação e, até mesmo 

quando seus problemas nutricionais são reconhecidos, a terapia nutricional 

adequada é raramente providenciada (STRATTON et al., 2006; REYES et al., 2007) 

A ingestão alimentar inadequada durante a hospitalização, pode 

piorar a prevalência e o grau de desnutrição e está associada ao aumento da taxa 

de morbidade, mortalidade e do período de internação (SANTOS; JORDÃO, 2008). 

Monitorar o consumo alimentar do paciente internado e intervir com 

adaptações alimentares tem grande impacto não só na melhora do seu estado 

nutricional, mas também no custo da internação. Os pacientes idosos, por exemplo, 

podem perder o apetite e não ingerir os nutrientes necessários mesmo que a 

alimentação oferecida esteja nutricionalmente adequada, aumentando o risco de 

desnutrição e piora do quadro clínico, com consequente aumento do tempo de 

internação e custos (ARNAUD-MCKENZIE, 2004). 
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Além disso, muitos pacientes não ingerem boa parte da dieta que 

lhes é oferecida devido ao preconceito em relação à alimentação hospitalar, vista 

como de baixa qualidade (Pedrolli & Cereda, 2008). 

A aceitação e satisfação por parte do paciente da dieta hospitalar 

está intimamente relacionada à qualidade sensorial da refeição oferecida. As dietas 

hospitalares devem considerar a relação do paciente com o alimento, tendo como 

prioridade suas preferências e hábitos individuais, portanto, a escolha dos alimentos 

que estimulam e satisfazem o paladar é uma escolha prática (LAGES, 2013). 

A dieta hospitalar tem por objetivo recuperar ou manter adequado o 

estado nutricional do paciente e garantir o suprimento  adequado de nutrientes 

(THIBAUT, 2011), atuando como auxiliar terapêutico em doenças crônicas e agudas, 

além de fazer parte da experiência de internação podendo atuar como moderador da 

angustia causada pela separação do paciente do seu ambiente familiar, relações de 

trabalho, visto que responde a aspectos psicosenssoriais de reconhecimento 

individual e coletivo (GARCIA, 2006). 

Em muitos hospitais a dieta oferecida é inadequada em diversos 

aspectos inclusive os sensoriais, portanto há diminuição da ingestão alimentar por 

parte dos pacientes. Estudos demonstram que a falta de temperos, a temperatura 

fria, falta de molho e a monotonia dos cardápios são os fatores negativos mais 

citados pelos entrevistados. Além disso, a consistência dos alimentos muitas vezes 

prejudica a ingestão alimentar (MESSIAS, 2011). 

As dietas hospitalares podem ser padronizadas segundo as 

modificações qualitativas e quantitativas da alimentação normal, assim como da 

consistência, temperatura, volume, valor calórico total, alterações de 

macronutrientes e restrições de nutrientes, com isso podem ser classificadas a partir 

das suas principais características, indicações e alimentos ou preparações que 

serão servidos (DIAS et al., 2009; ISOSAKI et al., 2009). 

 

3.4 Dietas Orais 

 

As dietas orais oferecidas aos pacientes podem ser padronizadas 

segundo as modificações, sendo essas classificadas a partir das principais 

características, indicações terapêuticas e dos alimentos/ preparações pelos  quais 

são compostas, e, ainda apresentam variações das classificações de acordo com o 
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serviço de nutrição das diferentes instituições de saúde (WAITZBERG, 2009). As 

dietas orais são amplamente consumidas no ambiente hospitalar, atendendo 

aproximadamente 90% dos pacientes (MANZOLI, 2013). 

Por ser a dietoterapia uma forma de tratar doenças através da 

alimentação, sua aplicação em hospitais é bastante ampla. Na dietoterapia, as 

dietas podem ser alteradas quanto à sua consistência, temperatura ou volume 

(modificações físicas) ou, então, quanto à qualidade ou quantidade de seus 

nutrientes (modificações químicas). Essas alterações devem ser efetuadas quando o 

paciente apresenta dificuldades de mastigação ou deglutição, além de outros 

distúrbios do trato gastrintestinal como, por exemplo, no pós-operatório de cirurgias 

do aparelho digestivo (SENAC, 2013). 

 Quanto a consistencia, as dietas podem ser: 

 Dieta Geral: Destina-se ao paciente cuja condição clínica não 

exige modificações dietoterápicas, por não interferir no sistema digestivo e na 

tolerância normal do paciente aos alimentos e por não causar alterações 

metabólicas que exijam tais modificações (AUGUSTO, 2002). 

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). 

 Dieta Branda: O tecido dos alimentos é abrandado por ação 

mecânica ou cocção para facilitar a mastigação, deglutição e digestão dos alimentos 

(CARUSO; SIMONY; SILVA, 2004). 

 Dieta Leve: Tem consistência semilíquida, é hiperglicídica, 

normoprotéica, hipolipídica. É utilizada para pacientes com problemas mecânicos de 

deglutição e de mastigação, em casos em que a função gastrintestinal esteja 

moderadamente alterada (WAITZBERG, 2006). 

 Dieta Pastosa: Tem por finalidade favorecer a digestibilidade em 

situações especiais com acometimento de fases mecânicas do processo digestivo, 

como falta de dentes, dificuldades de deglutição e ainda em fases críticas de 

doenças crônicas, como insificiência cardíaca e respiratória (AUGUSTO, 2002). 

 Dieta Líquida: A dieta líquida é comumente indicada para 

favorecer a hidratação e facilitar o trabalho digestório de pacientes com problemas 
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no processo de mastigação, em alguns pré e pós operatórios e preparo de alguns 

exames. Esta dieta deve ser prescrita por um breve período em função de sua 

inadequação em relação aos nutrientes. Quando houver necessidade de manter a 

dieta por período superior a dois dias são fornecidos suplementos alimentares 

líquidos industrializados (MANUAL DE DIETAS HOSPITALARES, 2012).  

A dieta apresenta todos os alimentos/preparações na forma líquida e 

é prescrita para os pacientes que necessitam de mínimo esforço digestivo e pouco 

resíduo. Devido ao valor nutricional reduzido (WAITZBERG, 2009). 

Em muitas circunstâncias, observa-se que a internação não é o 

momento apropiado para imposições de restrições dietéticas excessivas. Ao 

contrário, tentativas para atender às preferências do paciente devem ser 

consideradas. No entanto, acredita-se que os melhores resultados dependem da 

combinação da prescrição dietética adequada às necessidades do paciente e o 

oferecimento de refeições mais apetitosas. Dessa maneira, o aperfeiçoamento do 

serviço de nutrição oferecido aos pacientes hospitalizados deve ser parte da 

estratégia para melhorar o estado clínico e evitar a desnutrição (WAITZBERG, 

2009). 

O êxito do tratamento irá, portanto, depender da adesão à dieta 

decorrente de uma conduta dietotarápica adequada, de uma definição atraente do 

cardápio, de cuidados higiênico-sanitários que permitam uma alimentação sadia, de 

acompanhamento e orientação constante do paciente e do seu cuidador, se for o 

caso, promovendo a recuperação e prevenindo recidivas, especialmente nos casos 

em que a doença tenha tido a sua origem em maus hábitos alimentares (BORGHI et 

al., 1997). 

 

3.5 Fatores que Influenciam na Ingestão Alimentar em Ambiente Hospitalar 

 

A evolução clínica do paciente hospitalizado está diretamente 

relacionada ao estado nutricional, uma vez que desvios nutricionais predispõem 

mais frequentemente a complicações e aumento da morbidade e mortalidade. A 

perda de peso durante a hospitalização é ocasionada por muitos fatores, 

especialmente em virtude da baixa ingestão alimentar, resultado não só dos 

sintomas gastrintestinais desencadeados por muitas doenças, mas muitas vezes do 
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preconceito do paciente em relação à alimentação servida no hospital, que 

comumente é vista como de baixa qualidade (PRIETO et al, 2006). 

Apesar da percepção do valor da dieta, que para o paciente está 

estritamente relacionada à cura de sua doença, o papel da alimentação vai além de 

suprir calorias e auxiliar na recuperação/manutenção do seu estado nutricional 

(STRATTON; ELIA, 2007; DEMÁRIO, 2010). Ela também tem caráter afetivo, pois 

possui o propósito de atenuar o sofrimento gerado no período de internação, em que 

o indivíduo se desloca de suas atividades e dos papéis desempenhados na família, 

na comunidade e nas relações de trabalho (GARCIA, 2006). 

O ambiente hospitalar pode influenciar de forma negativa a 

aceitação da dieta pelos pacientes, por ser hostil e impessoal, com rotinas de 

trabalho que visam a atender, na maioria das vezes, à equipe de saúde e não às 

necessidades particulares dos pacientes. Em decorrência deste fato, o Ministério da 

Saúde lançou em 2000 o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH), com o intuito de introduzir práticas de humanização hospitalar 

para aprimorar as relações entre profissional de saúde e usuário, profissionais entre 

si e hospital e comunidade (GODOY; LOPES; GARCIA, 2007). 

A apresentação da refeição, a variedade de produtos e o local físico 

são os fatores primários que contribuem para a percepção negativa do usuário e 

para atitudes em relação às refeições de instituições (HARTWELL, 2006). 

A dieta prescrita pode não agradar o paciente o que contribui para a 

não aceitação, porém só mudada após reclamações do paciente (GARCIA, 2006). A 

higiene, o sabor, temperatura, variação dos cardápios, a aparência da copeira e 

também a aparência da bandeja de refeição e o uso de equipamentos adequados 

para a alimentação são fatores que contribuem para a aceitação da comida 

hospitalar (MORIMOTO; PALADINI, 2009). 

Fatores como: incertezas sobre a evolução da doença, o uso de 

medicamentos, a falta do ambiente familiar durante a internação, cortesia no 

atendimento, aparência da copeira e conforto no ato da alimentação também afetam 

a aceitação da dieta por parte dos pacientes mostrando que isso está relacionado 

não somente com sua doença, mas também com os serviços prestados, de modo a 

contribuir para uma ingestão inadequada e, consequentemente, para um 

comprometimento do estado nutricional desse paciente durante a internação, sendo 

assim conhecer os dados sobre a satisfação do paciente é fundamental para dar 
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uma direção no desenvolvimento de estratégias e ações por parte da Unidade de 

Alimentação e Nutrição hospitalar (MORIMOTO; PALADINI, 2009). Resta, então, ao 

profissional nutricionista, responsável pela Unidade de Nutrição e Dietética, 

encontrar formas de garantir a satisfação do paciente e promover a recuperação da 

saúde por meio da inovação das dietas baseadas nos princípios da harmonia e da 

criatividade desmistificando assim a idéia de que comida de hospital é ruim 

(GUERRA, 2009). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi de caráter descritivo exploratório, desenvolvida no 

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

de dados foi realizada no mês de julho de 2017, após ser feito uma reunião com a 

nutricionista responsável, onde foi definido a data e o horário. A pesquisa abrangeu 

pacientes de 18 a 56 anos de ambos os sexos, sendo analisado a aceitabilidade das 

refeições oferecidas no local.  

Foram selecionados, pela nutricionista, 19 pacientes com prescrição 

de dieta geral, porém, um havia recebido alta, dois estavam dormindo, um estava 

em jejum, aguardando uma cirurgia e um não aceitou responder o questionário, 

totalizando então 14 pacientes entrevistados. A todos os entrevistados foi entregue 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde lhes foi explicado de 

forma clara, o propósito do estudo, assim como o procedimento. O preenchimento 

do TCLE foi pré-requisito para a participação no estudo. 

No momento da coleta de dados foi utilizado uma balança eletrônica 

com capacidade máxima de 150 kg (Modelo EB905), Fita métrica, caneta azul Bic e 

um questionário semiestruturado, contendo 15 perguntas pessoais e referente a 

refeição oferecida.  

Primeiramente, ao chegar nos quartos onde se encontravam os 

pacientes selecionados, foi feito a explicação sobre propósito da pesquisa e  

entregue o TCLE para que o paciente pudesse ler e assinar. Após a assinatura, 

aplicava-se o questionário. Para a pesagem do paciente, o mesmo se dirigia à 

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 por meio de estatística 

descritiva e apresentados em forma de gráficos, através do programa Microsoft 

Office Excel 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. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

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. Os pacientes que apresentaram 

idade entre 18-25 anos resultaram em 42,86% (n=6), de 26-35 anos 35,71% (n=5), 

36 a 45 anos 7,14% (n=1)  e com idade de 46 a 60 anos 14,28% (n=2). 

Apresentando então uma média de idade de 29,5 anos. 

 

 
Gráfico 1 – Idade dos pacientes entrevistados 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

O gráfico 2 apresenta o diagnóstico nutricional dos pacientes, onde 

podemos analizar que os que estão eutróficos e sobrepeso se resultaram em 

35,71%  (n=5) da amostra, seguindo por Obesidade grau l com 14,28% (n=2) e 

baixo peso e obesidade grau ll com 7,14% (n=1) cada. 
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Gráfico 2 – Diagnóstico nutricional dos pacientes entrevistados 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Costa 

(2013), que avaliou o consumo alimentar em 52 doentes  hospitalizados, sendo a 

maioria (55,8%) do sexo feminino. Apresentando resultados de 5,8% com IMC 

menor que 18,5 kg/m² (baixo peso), 42,3% de 18,5 - 24,9 kg/m² (eutrófico), 36,5% 

com 25,0 à 29,9 kg/m² (sobrepeso) e 15,4% com IMC acima de 30,0 kg/m² 

(obesidade). 

Em relação ao motivo de internação (Gráfico 3) 21,43% (n=3) eram 

mulheres na maternidade, 14,28% (n=2) tinham realizado cirurgias ortopédicas, 

14,28% (n=2) estavam com intoxicação alimentar, 14,28% (n=2) eram por motivo de 

acidente de trânsito, 7,14% (n=1) cólica renal, 7,14% (n=1) curetagem, 7,14% (n=1) 

embolia pulmonar 7,14% (n=1) abscesso na mama e 7,14% (n=1) apresentava com 

pneumonia porém apenas 21,43% (n=3) relataram apresentar alguma patologia 

sendo essas, Reumatismo, Litíase renal, e tumor no cérebro. Os outros 78,57% 

(n=11) dos entrevistados informaram serem livres de qualquer tipo de patologias. 

 

 

 

 

 

7% 

36% 

36% 

14% 

7% 

Baixo peso

Eutrófico

Sobrepeso

Obesidade grau l

Obesidade grau ll



24 
 

Gráfico 3 – Motivo da internação. 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017 

 

 

Deve-se considerar que a condição do paciente pode alterar a 

avaliação sensorial do alimento, uma vez que sua percepção estará provavelmente 

prejudicada ou influenciada negativamente pela terapêutica medicamentosa adotada 

e pelo ambiente hospitalar (GINANI; ARAÚJO, 2002). 

Ao responderem sobre praticar uma alimentação saudável, 35,71% 

(n=5) relataram praticar e 78,57% (n=9) disseram que não costumam ter uma 

alimentação saudável.  

Corbeau (2005) argumenta que os indivíduos hospitalizados 

possuem preferências e hábitos alimentares diversos, construídos antes da 

hospitalização. Aprender a respeitar as preferências e hábitos pode ser uma 

estratégia para a construção, em conjunto com o paciente, de uma relação mais 

saudável com a alimentação. Do contrário, pode constituir um dos fatores para 

resultados negativos relacionados à aceitação. 

Ao serem questionados se consomem toda a comida oferecida pelo 

hospital (Gráfico 4), 42,85% (n=6) responderam que consomem a quantidade total 

oferecida, 28,57% (n=4) nunca consomem e 28,57% (n=4) consomem as vezes, 
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sendo que os principais motivos citados foram que sentem enjoo, enjoou da comida, 

a falta de tempero ou estar saciado. 

 

Gráfico 4 – Ingestão Alimentar 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

A alimentação equilibrada é extremamente importante e, muitas 

vezes, vital para o restabelecimento dos enfermos (NONINO-BORGES, 2006). 

Garcia (2006) ainda ressalta que a dieta hospitalar tem como objetivos garantir o 

aporte de nutrientes ao paciente internado para preservar ou recuperar o seu estado 

nutricional, e também apresenta papel coterapêutico por auxiliar na adaptação ao 

período de internação. 

Os resultados obtidos no estudo realizado por Costa (2013) mostra 

que 40,4% dos doentes ingeriram a refeição completa, 15,4% deixaram no prato a 

quantidade total oferecida, a maioria (54,8%) indicou como motivo por não ter 

ingerido a quantidade total pelo fato de não terem fome e 9,7% referiu 

náuseas/vómitos, resultados referente à quantidade ingerida foram semelhantes 

com os do presente estudo. 

O estudo de Agarwal et al. (2013) sustenta ainda que, doentes que 

ingerem menos da metade do alimento oferecido às refeições, têm duas vezes mais 

probabilidade de estarem desnutridos, em relação aos que consomem mais da 

metade.   
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Ao serem questionados sobre quando repetem a refeição, os  

resultados foram que 92,85% (n=13) não fazem e 7,14% (n=1) respoderam fazer 

repetição da refeição, sendo que a maioria dos que responderam não fazer, 

relataram não ter conhecimento que podiam repetir a refeição. 

Ao serem questionados sobre a preferência das preparações 

oferecidas no horário do almoço (Gráfico 5), 57,14% (n=8) disseram ter preferência 

por carne, 21,42% (n=3) pelo feijão, 14,28% (n=2) relataram não ter preferência por 

nenhuma, pois gostaram de todas e 7,14% (n=1) preferem a sopa.  

 

Gráfico 5 – Preferência do paciente 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

Beck et al. (2002) destaca a necessidade de intervenções imediatas 

e, nesse sentido, estas ações podem desencadear maiores cuidados alimentares na 

internação, tanto pela adequação da prescrição dietética quanto pela consideração 

das individualidades do paciente em relação às preferências alimentares, de 

maneira que melhorias na tentativa de aumentar a aceitação da dieta possam ser 

realizadas, diminuindo assim o risco de desnutrição intra-hospitalar. 

De acordo com a resolução do CFN nº 223/1999, é de competência 

do nutricionista avaliar a dieta, por meio de diferentes métodos, diagnosticando sua 

adequação frente às necessidades nutricionais e dietoterápicas, considerando os 

hábitos alimentares, incluindo padrão alimentar quanto ao número, tipo e 

composição das refeições, rotinas, restrições, preferências alimentares e apetite 

(CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 1999).  
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Referente à preparação que menos gostaram (Gráfico 6), 21,43% 

(n=3) não gostaram do arroz,  21,43% (n=3) sopa,  21,43% (n=3) responderam 

nenhuma preparação, 14,28% (n=2) não souberam responder, 14,28% (n=2) 

verduras e legumes e 7,14% (n=1) carne, sendo que os principais motivos citados 

foram falta de tempero, preferência pessoal e textura. 

Gráfico 6 – Preparações de menor aceitação 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

A literatura sugere que o apetite dos doentes durante o período de 

internamento hospitalar pode ser afetado por diversos fatores, tais como: a doença 

em si, má absorção, saciedade precoce, falta de perceção de sabor, falta de 

variedade, comprometimento cognitivo, ausência de assistência alimentar, horário 

da refeição, isolamento social, ambiente hospitalar, humor deprimido, grandes 

porções de refeição, dificuldades na deglutição e mastigação, fraqueza, dietas 

restritivas, efeito da medicação, entre outras razões (PATEL, 2008 e AMARAL et al., 

2010). 

Como observado por Barbosa et al. (2006), em estudo realizado na 

UPR hospitalar, a satisfação dos pacientes com as refeições servidas estão 

relacionadas com a aproximação da equipe de saúde durante o cuidado com o 

paciente, para construir uma relação mais saudável em relação ao alimento servido, 
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as preparações, a patologia e os serviços prestados. A qualificação do pessoal 

envolvido com o serviço de alimentação e nutrição é peça fundamental para atingir 

estes objetivos. 

Em relação aos aspectos das preparações (Gráfico 7) as opiniões 

foram que para a textura 14,28% (n=2) votaram em ótimo, 71,43% (n=10) bom, 

14,28% (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 referênte 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 7 – Aspectos das preparações 

 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

Após analisar o gráfico, vemos que o aroma e a temperatura foram 

os aspectos que mais agradaram os pacientes, e o sabor foi o que menos os 

agradou, o que pode ter interferido na aceitação das refeições. 

Porém um estudo realizado por Rodrigues et al. (2013) que avalou a 

aceitação alimentar de pacientes internados em um hospital privado, identificou a 

temperatura como o motivo de maior interferência na não aceitação, e 

posteriormente a quantidade oferecida, o sabor e horário da refeição. 
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a

Ótimo 14,28% 28,57% 14,28% 7,14%

Bom 71,43% 50% 85,71% 85,71%
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Ruim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Uma dieta composta de refeições servidas com arte, na temperatura 

correta, que aguce os órgãos dos sentidos pela aparência, pela cor, pelo aroma, 

pelo sabor e pela textura, contribui para aumentar a ingestão alimentar de pacientes 

internados que, na maioria das vezes, têm percepções negativas quanto à 

alimentação hospitalar (MESSIAS; SOUZA, 2011). 

Ao final da refeição, 78,57% (n=11) mencionaram estarem saciados 

e 21,43% dos entrevistados responderam não ficar saciados. 

Diferentes estímulos atuam no alcance do processo de saciedade 

como os táteis, os visuais, os olfativos, os gustativos, e os desencadeados pelo 

sistema estomatognático e pelo estômago (BRAIDO; CONDE; CONDE, 2015).  

Em um estudo realizado por Melo (2013) com intuito de avaliar a 

oferta e o consumo das dietas orais servidas a pacientes adultos internados na 

enfermaria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal Uberlândia, foi 

observado um grande número de motivos para a não ingestão ou ingestão 

incompleta dos alimentos oferecidos, sendo que um dos motivos relatados com 

resultado de 13,4 % foi a saciedade. 

Referente às sugestões de preparação ou alimentos para o cardápio 

(Gráfico 8), 42,85% (n=6) não sugeriram nada, pois estavam satisfeitos com a 

refeição oferecida, 14,28% (n=2) escolheram sugerir por preparações mais 

temperadas, 14,28% (n=2) não souberam responder, 7,14% (n=1) queriam carne 

bovina, 7,14% (n=1) sobremesas, 7,14% (n=1) mais verduras e legumes e  7,14% 

(n=1) gostaria que fosse oferecido sucos junto com a refeição. 
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Gráfico 8 – Sugestão de preparações 

 
 

Fonte: SANTIAGO; MARIN, 2017. 

 

A gestão de qualidade em serviços de saúde pública deve buscar 

não somente o bom funcionamento do hospital e o cumprimento das obrigações 

legais, mas também garantir que os serviços atendam às expectativas do cliente. 

Kotaka et al. (1997) dizem que ―ouvir e observar o comportamento dos usuários 

dentro dos hospitais é fundamental para a compreensão e melhoria da organização 

do serviço e do ambiente hospitalar‖, para que, conhecendo sua clientela, possa 

melhor atendê-la. Além disso, ao utilizar o feedback do cliente, o gestor deve 

preocupar-se em realizar planos de ação (baseados nas sugestões dos clientes) 

efetivos e permanentes, pois permitem o desenvolvimento de uma relação de 

lealdade e confiança do cliente com a empresa. 

Aspectos nutricionais e políticas voltadas para a melhoria  da 

qualidade da assistência alimentar são importantes, no entanto os aspectos culturais 

relacionados à alimentação devem ser priorizados para aumentar o consumo 

alimentar dos pacientes (SOUSA, 2011). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os grau de aceitação foram relativamente positivos para um 

população enferma, onde grande parte dos entrevistados consumiam por completo 

as refeições e sentia-se saciados ao final da refeição. Houve resultados negativos 

sobre a aceitação, que pode estar relacionado aos maus hábitos alimentares e 

sintomas das doenças, sendo que as preparações menos aceitas foram o arroz e a 

sopa, onde os principais motivos citados foi a falta de temperos, textura que se 

encontrava a preparação, enjôos, e gostos pessoais. 

Sendo assim, para que possa obter uma melhoria, os profossionais 

da área devem ter uma maior preocupação referente a aceitabilidade das refeições 

sabendo que, realizar uma refeição completa durante a internação pode ser positivo 

para a melhora do quadro do paciente. 
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