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1 Introdução 

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem como principal objetivo uma 

alimentação equilibrada que não consiste apenas no consumo de alimentos que contenham o 

nutriente necessário ao indivíduo e sim que essa combinação seja agradável e adequada ao 

trabalhador que consome (SILVA, 2017). 

O planejamento ao elaborar um cardápio deve conter conceitos mínimos, porém 

importantes para a garantia da qualidade nutricional do cardápio (CHEMIN; BERNARDES, 

2004). Os critérios qualitativos devem contemplar as características organolépticas, cardápio 

variado, evitar preparações gordurosas, temperos prontos, doces, atenção a adição excessiva 

de açúcar, óleo e sal nas preparações, e apresentar alimentos do grupo energético, regulador e 

construtor (VEIROS; PROENÇA, 2015). 

O método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC) tem a 

finalidade de analisar o cardápio adequado do ponto de vista nutricional e sensorial 

(TEIXEIRA et al. 2016). Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade dos cardápios de 

almoço de uma UAN de Campo Grande-MS conforme o método de AQPC. 

 

2 Material e Métodos 

Foram avaliados os cardápios compreendendo os meses de outubro a novembro de 

2017. A UAN fornece em média 330 almoços, com cardápio de padrão popular, composto 

por: arroz, feijão, duas guarnições, um prato protéico, com opção de dois ovos, frito ou 

cozido, três saladas e uma sobremesa (doce ou fruta).  

Os cardápios foram analisados através do método AQPC que foi sugerido por Proença 

et al. (2005) no qual analisa os seguintes itens: 

• Presença de frutas e hortaliças; 

• Monotonia das preparações e dos alimentos do cardápio; 
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•  Presença de dois ou mais alimentos ricos em enxofre; 

• Frituras, e/ou ofertadas com doce no mesmo dia;  

• Carnes gordurosas. 

Os cardápios foram analisados semanalmente, considerando-se, dessa forma, os 

cardápios da UAN em um mês. Os resultados da análise foram calculados em percentuais 

considerando os números de dias dos cardápios. 

 

3 Resultados e Discussão 

A UAN ofertou folhosos em 100% dos dias e as frutas foram ofertadas em 10%. 

Segundo Regiolli (2002) o fornecimento de frutas e hortaliças diariamente é importante, pois 

são de baixa densidade calórica e rica em vitaminas, minerais, fibras, com efeitos 

significativos na saúde dos comensais. 

Segundo a análise de combinação das cores, os cardápios estudados apresentaram o 

resultado de monotonia de cores em 80% dos dias analisados. Segundo Ornellas (2007) um 

cardápio adequado deve apresentar dois princípios básicos: variedade e harmonia. 

A presença de alimentos sulfurados ocorreu em 45% dos dias analisados. De acordo 

com Mezomo (2015) estes alimentos, se ofertados em grande quantidade, podem causar 

sensação de mal-estar pelo desconforto gástrico produzido. 

Foi constatado a presença de 55% de carne gordurosa e de 50% de frituras nos 

cardápios. Recomenda-se o consumo de carnes magras, como peixes e frango, e a substituição 

do modo de preparo destes alimentos fritos por refogados, assados, grelhados ou cozidos 

(PEREIRA,2014).  

A quantidade de doces ofertados na UAN foi de (90%). De acordo com Wandelli (2005) 

o excesso de açúcar, além de causar aumento de peso, causa danos em outros órgãos como 

coração, intestino, entre outros, e a substituição dessas sobremesas doces e com oferta de 

frutas no cardápio. 

 

4 Conclusão 

O cardápio da UAN analisada apresentou adequação em relação à oferta de folhosos e 

alimentos sulfurados. Entretanto, a oferta de frituras, doces, carnes gordurosas e harmonia de 

cores está fora do recomendado. O fornecimento de um cardápio adequado favorece a 

criação de hábitos alimentares saudáveis, e contribui para a promoção da saúde de seus 

usuários.  
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