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1 Introdução 

O mundo tem se tornado cada vez mais globalizado devido ao crescimento da 

população e a participação das mulheres nas grandes indústrias. Tais mudanças vêm afetando 

a qualidade de vida da população em decorrência ao aumento do consumo de alimentos 

industrializados (SPINELLI; KAWASHIMA; EGASHIRA, 2011; ABERC, 2001).   

Para manter o estado nutricional desses trabalhadores, as Unidades de Alimentação e 

Nutrição (UAN), associada ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) devem 

oferecer uma alimentação balanceada composta de macro e micronutrientes de forma a 

contribuir com o rendimento e produtividade de trabalho e a redução de acidentes na empresa 

(VANIN et al., 2010; BRASIL, 2004; TEIXEIRA et al., 2010). 

O (PAT), preconiza que o almoço oferecido deve possuir de 600 a 800 kcal, o que 

corresponde de 30 a 40% das necessidades diárias, o seu percentual proteico calórico 

(NdPCal) não deve ultrapassar os 10%, carboidrato, lipídeo e proteína deve conter 60, 25 e 

15% respectivamente, e uma ingestão de 720 a 960 mg de sódio (1,8g a 2,4g de sal) 

(BRASIL, 2006; SARNO et al., 2008).        

 Este estudo teve como objetivo avaliar a adequação dos cardápios de almoço de uma 

semana dos comensais de uma UAN inserida em uma empresa de Campo Grande – MS 

conforme as exigências do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT). 

 

2 Material e Métodos  

O estudo foi realizado em um restaurante terceirizado, localizada na BR 262, Campo 

Grande – MS, no período de 27 novembro a 01 dezembro de 2017. 

Foi disponibilizado pela nutricionista da unidade o cardápio de uma semana do almoço 

(Anexo 1), contendo gramatura em medidas caseiras e valor nutricional do mesmo. Foram 
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analisadas as quantidades de calorias, macronutrientes, percentual proteico calórico (NdPCal) 

e sódio de acordo com os princípios do PAT (2006).  

Para cálculo dos cardápios foram utilizadas as seguintes tabelas de composição 

nutricional: IBGE, 2011; Taco (2011), Philipp (2013) e tabela de medidas caseiras Pacheco, 

M. 2013, em planilhas do Excel.   

 

3 Resultados e Discussão 

Após análise, foi observado que a UAN, oferece frutas todos os dias conforme as 

recomendações do PAT.O consumo diário de frutas exerce um papel importante na redução 

do risco de doenças metabólicas devido a presença de vitaminas, minerais, fibras e 

antioxidantes (JAIME et al., 2009; BRASIL, 2006).  

Legumes e hortaliças são ofertados conforme estabelecido pelo PAT, ao qual deve-se 

ofertar ao menos uma porção. A ingestão de verduras e hortaliças contribui para redução de 

doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento da obesidade, diabetes e hipertensão 

(MALTA et al., 2013; SOUZA, 2013).  

Todos os dias avaliados foram considerados inadequados no ponto de vista quantitativo 

como pode ser observado no gráfico 1 abaixo. A média de calorias encontrada foi de 55,3%, 

sendo orientado 30 a 40%. A média de carboidrato foi de 45,18%, abaixo do recomendado de 

60%, proteina em torno de 21,49%, sendo o máximo permitido até 10%, os níveis de lipídio 

também apresentaram acima do proposto, em torno de 33,32%. 

 

Gráfico 1 – Comparação dos percentuais recomendados pelo PAT 

(2006), com a média dos macronutrientes encontrados nos cardápios 

analisados. 

 
Fonte: Brasil (2006). 
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No 1°dia o sódio ultrapassou o recomendado pelo PAT, cerca de 1042,20mg, enquanto 

deveria estar entre 720 a 960mg. No 2° e 4° dia encontravam-se abaixo, cerca de 415,17mg e 

511,24mg, no 3° e 5° dia encontravam-se adequados em torno de 776,34mg e 864,37mg 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Comparativo da concentração de sódio (mg) dos 

cardápios analisados com as recomendações do PAT (2006). 

 
Fonte: Brasil (2006). 

 

4 Conclusão  

De acordo com os resultados, verificou-se um desequilíbrio de macronutrientes em 

relação as recomendações do PAT, ao qual pode acarretar em complicações patológicas aos 

comensais, deste modo, sugere-se a adequação dos valores de per capita e elaboração de 

fichas técnicas para que torne possível o cálculo real dos valores de composição centesimal e 

o uso de alimentos in natura em substituição dos pós para molhos, afim de diminuir a 

concentração de sódio. Ações de educação nutricional e conscientização sobre quantidade e 

qualidade dos alimentos é essencial para promoção da saúde.  
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Anexo 1 

Cardápio da Semana 
 Segunda-feira 

27/11 
Terça-feira 

28/11 
Quarta-feira 

29/11 
Quinta-feira 

30/11 
Sexta-feira 

01/12 
 
 

Prato Base 

Arroz - 1 
escumadeira - 

125 kcal 

Arroz -  1 
escumadeira – 

125 kcal 

Arroz - 1 
escumadeira – 

125 kcal 

Arroz - 1 
escumadeira – 

125 kcal 

Arroz - 1 
escumadeira – 

125 kcal 

Feijão – 1 
concha – 250 

kcal 

Feijão – 1 
concha – 250 

kcal 

Feijão – 1 concha 
– 250 kcal 

Feijão – 1 
concha – 250 

kcal 

Feijão – 1 
concha – 250 

kcal 
 
 
 

Prato 
Proteico 

 
Opção 

Bobó de Frango 
1 concha – 188 

kcal 

Filé de 
Frango 1 unid 

– 150 kcal 

Filé de Peixe 1 
unid – 170 kcal 

Virado Paulista 
1 unid – 345 

kcal 

Carne de Panela 
1 unid – 159 

kcal 
Linguiça Suína 1 

porção – 188 
kcal 

Bife Suíno 1 
unid – 198 

kcal 

Capelete de Carne 
1 concha – 150 

kcal 

Filé de Frango 1 
unid – 370 kcal 

Coxa Sob/ Coxa 
1 uni – 250 kcal 

Ovo Cozido 2 
unid – 140 kcal 

Ovo Assado 1 
unid – 70 kcal 

Ovo Cozido 2 
unid – 140 kcal 

Ovo Cozido 2 
unid – 140 kcal 

Ovo Cozido 2 
unid – 140 kcal 

 
Guarnição 

Batata Palha 
1 col. Sevir – 90 

kcal 

Batata Palito 
1 pegador – 

85 kcal 

 
PIRÃO 1 col 

servir 157 kcal 

Tutu de Feijão 1 
col. Servir – 190 

kcal 

Macarrão Alho 
e Óleo1 pegador 

- 170 kcal  
 
 
 

Saladas 

Berimjela 2 
pegadores – 13 

kcal 

Alface 1 
pegador – 19 

kcal 

Abobora 2 
pegadores – 12 

kcal 

Repolho 2 
pegadores – 10 

kcal 

Acelga 1 
pegador – 16 

kcal 
Acelga 1 

pegador – 13 
kcal 

Beterraba 1 
pegador –19 

kcal 

Pepino 1 pegador 
– 16 kcal 

Baterraba 1 
pegador – 13 

kcal 

Batata Doce 2 
pegadores – 50 

kcal 
Lentilha 1 

pegador – 13 
kcal 

Ervilha 2 
pegadores – 

18 kcal 

Feijão Branco 1 
pegador – 110 

kcal 

Soja 1 pegador 
– 70 kcal 

Trigo 2 
pegadores – 18 

kcal 
 

Sobremesas 
Banana 1 unid – 

45 kcal 
Mamão 1 pote 

– 100 kcal 
Laranja 1 unid – 

45 kcal 
Melão 1 pote – 

27 kcal 
Melancia 1 pote 

– 100 kcal 
Doce de Leite 1 

pote- 70 kcal 
Gelatina 1 

pote- 50 kcal 
Pudim 1 pote – 65 

kcal 
Paçoca 1 unid – 

100 kcal 
Pave 1 pote – 

100 kcal 
 


