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RESUMO: A qualidade de vida do trabalhador está diretamente ligada a sua alimentação, e para que a mesma fosse
saudável e nutricionalmente adequada, o governo brasileiro
criou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Buscando a melhoria no estado nutricional e o aumento da
capacidade produtiva dos comensais, o PAT estipula o aporte energético e protéico que deve ser oferecido nas refeições dos trabalhadores. Sabendo que o consumo excessivo
de proteínas está relacionado à sobrecarga da função renal,
este consumo não deve ultrapassar as cotas recomendadas.
Este foi um estudo de caso descritivo qualiquantitativo de
caráter não-experimental, que objetivou propor ações educativas em nutrição para reduzir o consumo de carnes em
uma UAN (Unidades de Alimentação e Nutrição). Os resultados da pesquisa demonstraram que as ações educativas
em nutrição realizadas (cartazes e folders) não surtiram os
efeitos desejados, pois o consumo de carne manteve-se acima do recomendado em 93,33% dos dias analisados.
Outros fatores possivelmente interferiram de forma negativa: falta de interesse dos trabalhadores nas ações
desenvolvidas, tempo de duração, ausência de histórico de
ações educativas no local, tamanho das porções de carne
servidas no local.
PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Alimentação e Nutrição; educação alimentar e nutricional; programas e políticas de nutrição e alimentação; consumo de alimentos.
INTRODUÇÃO
Em decorrência de novas demandas geradas pelo
modo de vida urbano, é imposta ao comensal, a necessidade de adaptar sua vida segundo as condições das quais
dispõe, como tempo, recursos financeiros e locais disponíveis para se alimentar. As soluções são capitalizadas pela
indústria e comércio, apresentando alternativas adaptadas
às condições urbanas e delineando novas modalidades no
modo de comer, o que certamente contribui para mudanças
no consumo alimentar.8
A correria das grandes cidades tem provocado mudanças significativas nos hábitos alimentares da população
brasileira nos últimos anos. A dieta ocidental atual é carac-

terizada pela ingestão de alimentos muito calóricos, com
excesso de gordura, proteína, açúcar e sal. Essa dieta, aliada a uma redução no nível de atividade física, pode trazer
problemas à saúde, como a obesidade, dislipidemias, Diabetes Mellitus, hipertensão e outras doenças, tornando-se
um risco à saúde das pessoas.9
A comensalidade contemporânea se caracteriza pela
escassez de tempo para o preparo e consumo de alimentos,
pela presença de produtos gerados com novas técnicas de
conservação e preparo, pelo vasto leque de itens alimentares, pelos deslocamentos das refeições de casa para estabelecimentos que comercializam alimentos, pelo arsenal
publicitário, pela flexibilização de horários para comer
agregada à diversidade de alimentos e pela crescente individualização dos rituais alimentares. 8
Além disso, observa-se na população em geral uma
tendência à supervalorização dos alimentos de origem animal (como carne e leite), e pouca ênfase ao consumo de
carboidratos e suas fontes alimentares.7
O consumo excessivo de carnes está relacionado à
sobrecarga da função renal e ao desenvolvimento de doenças crônicas, devido à ingestão excessiva de proteínas, de
gordura saturada e de colesterol encontrado nos alimentos
de origem animal. Por esse motivo, seu consumo deveria
ser restringido às cotas recomendadas, suficientes para assegurar o suprimento das necessidades de proteínas.7
As práticas alimentares contemporâneas têm sido
objeto de preocupação das ciências da saúde desde que os
estudos epidemiológicos passaram a sinalizar estreita relação entre doenças crônicas associadas à alimentação e uma
dieta baseada em alimentos de origem animal, de grande
densidade energética, e com reduzido consumo de carboidratos complexos e fibras alimentares.8
Devido ao aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, a alimentação saudável, completa,
variada e agradável é de grande importância para a promoção da saúde, prevenção e controle de doenças.4
Uma boa alimentação assegura um crescimento
e um desenvolvimento normais e também aumenta a resistência às doenças, possibilita a prevenção de doenças
crônico-degenerativas e câncer, retarda o envelhecimento,
assegura o bem-estar mental e protege o homem contra toxinas do ambiente.12
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O rendimento do trabalhador tem relação direta com
seu estado nutricional e auxilia no aumento da produtividade. Visando melhorar e facilitar a alimentação dos trabalhadores, o governo brasileiro criou em 1976, o Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT). 18 O objetivo deste
programa era melhorar o estado nutricional do trabalhador,
aumentar sua produtividade, reduzir os acidentes de trabalho e absenteísmo.17
Dessa forma, os locais em que os trabalhadores faziam e fazem suas refeições, denominados de Unidades de
Alimentação e Nutrição (UAN), devem oferecer um cardápio qualitativa e quantitativamente variado e equilibrado
a fim de manter a saúde de sua clientela. Além disso, a refeição deve estar de acordo com os hábitos alimentares da
clientela, segura do ponto de vista da higiene e ajustada a
disponibilidade financeira da empresa. 1 Portando, é crescente em todo o mundo, a preocupação das empresas com
a prevenção da saúde de seus funcionários. Desta forma,
necessita-se de uma análise criteriosa e preventiva das condições de saúde do funcionário, detectando os problemas
nutricionais no seu estágio inicial, propiciando, então, melhores condições de trabalho e, conseqüentemente, de vida
ao funcionário.19
Entre as dificuldades para oferecer uma alimentação saudável nas UANs, estão os hábitos e preferências alimentares dos comensais. Desde as primeiras civilizações, a
luta pela sobrevivência obrigou os indivíduos a produzirem
regimes alimentares, acumulando ao longo do tempo um
imenso cabedal empírico na interação com o meio ambiente, gerando crenças e hábitos ligados a alimentação. 15
Assim, a importância da alimentação para a saúde
do trabalhador também deve ser evidenciada através de
ações educativas em nutrição. É importante que o nutricionista consiga associar saberes e práticas que potencializem
seu papel de agente de promoção da saúde coletiva, tendo
como base o entendimento da dimensão humana e não somente o orgânico, pois se trata de um processo biocultural.
Sua ação social pode proporcionar o resgate da totalidade
do ser humano, reconstruindo a visão dos alimentos não
apenas para nutrição do corpo, mas, sobretudo, para nutrir
o imaginário humano.15
O atual quadro de morbi-mortalidade da população
tende a agravar-se pela tendência que vem sendo observada nos padrões de consumo de alimentos. Nesse aspecto,
a Educação Nutricional exerce uma função importante no
combate desse mal, que atinge milhões de pessoas em todo
o mundo. 3
A Educação Nutricional é um processo que capacita
a pessoa a aplicar a ciência da Alimentação e Nutrição de
acordo com os conhecimentos científicos, os seus hábitos
pessoais, valores e estilo de vida. O objetivo é a melhoria do estado nutricional e da saúde, visando assim melhor
qualidade de vida. 14
O papel da Educação Nutricional está vinculado à
produção de informações que sirvam como subsídios para
auxiliar a tomada de decisões dos indivíduos. 13 Em se tratando de Unidade de Alimentação e Nutrição, é importante
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que o nutricionista desempenhe o papel de educador tanto
para os seus funcionários quanto para seus clientes, além de
oferecer uma refeição que atenda as exigências sanitárias e
nutricionais estabelecidas. 2
Funcionários bem alimentados não terão tantos
problemas de saúde e terão mais qualidade de vida, conseqüentemente aumentará a produtividade da empresa. Maiores oportunidades de desenvolvimento relacionam-se, também, com uma alimentação adequada. Assim, os aspectos
qualitativos da alimentação não devem ser subestimados
em relação aos aspectos quantitativos. 11
Visto que o consumo excessivo de carnes traz muitas conseqüências à saúde do comensal, há necessidade de
mostrar-lhe a importância de uma alimentação saudável e
equilibrada, sem excessos. Deste modo, pretendeu-se verificar se através de ações educativas em nutrição poderia
haver redução no consumo per capita de carnes em uma
Unidade de Alimentação e Nutrição.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo descritivo e transversal, do tipo estudo de caso com abordagem
qualiquantitativa de caráter não-experimental, que visou
descrever comportamentos relacionados à alimentação dos
trabalhadores de uma Unidade de Alimentação e Nutrição
(UAN).
A população alvo do estudo foi composta, na sua
maioria, por pessoas do sexo feminino, com baixo grau de
escolaridade, baixa condição sócio-econômica e com uma
jornada de trabalho intensa.
A coleta de dados foi desenvolvida por um período
de sete semanas consecutivas, durante todos os dias da produção de refeições.
Inicialmente, foi feito, por um período de dois dias,
um reconhecimento do local da pesquisa, através de um
roteiro observacional sobre o funcionamento da Unidade.
Neste reconhecimento foi observado: horário de funcionamento, cardápio, porcionamento do prato principal, número de refeições oferecidas, atribuições do nutricionista no
local, presença ou não de algum tipo de pesquisa de satisfação, e se era realizado algum tipo de Educação Nutricional
com os comensais.
Após o reconhecimento, foram analisados o consumo de carne, por um período de 30 dias, utilizando um
planilha que continha as seguintes informações: nome do
prato principal, quantidade produzida (considerando e não
o osso), quantidade produzida (considerando e não o osso),
sobra suja (com e sem o peso do osso), resto-ingestão, peso
da porção desconsiderando o osso, peso médio do osso,
quantidade consumida, número de refeições oferecidas,
consumo per capita (em quilo e em gramas) e aceitação do
prato principal pelos comensais.
Esses dados foram utilizados para calcular o consumo per capita de carnes e posteriormente, o consumo per
capita de proteínas, que foi calculado com auxílio da Tabela
de Composição Brasileira de Alimentos.16

Os valores encontrados do consumo médio per capita de carnes e de proteína foram comparados com a recomendação de consumo deste nutriente pelo PAT para o
almoço, que é 15% do valor calórico total na refeição. 5
Para coletar a aceitação do prato principal, abordavam-se diariamente, de forma aleatória, 25% dos comensais
após sua refeição e pedia-se que os mesmos atribuíssem
uma nota de 0 a 10 àquela preparação, considerando que 0
significava “não gostei” e 10 significava “gostei muito da
preparação”.
Na segunda semana de coleta de dados, foi colocado um cartaz no mural do refeitório comunicando sobre o
trabalho que seria realizado no local. Assim, iniciaram-se
as ações educativas em nutrição com os comensais, incentivando hábitos alimentares saudáveis e redução no consumo
de carnes, na forma de cartaz.
As duas atividades: pesagens do consumo de carne
(através do preenchimento da planilha) e as ações educativas em nutrição ocorreram por quatro semanas de forma
simultânea. As ações educativas foram realizadas na forma
de cartazes no mural do refeitório, trocados periodicamente, e também com a distribuição de panfletos.
Este estudo foi devidamente submetido ao e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Extremo Sul Catarinense – UNESC. O profissional
nutricionista, responsável técnico da Unidade pesquisada,
participou de forma voluntária, assinando um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Unidade pesquisada classificava-se como uma
UAN institucional do segmento de trabalho. Seu serviço
era terceirizado e eram oferecidas em média 1245 refeições/dia, sendo 60% da produção concentrada na oferta de
almoço.
O cardápio do almoço era composto por 4 tipos de
saladas diversificadas, vinagrete, arroz, feijão, 1 tipo de
complemento, 1 tipo de carne, 1 tipo de sobremesa e suco.
Sua distribuição ocorria na forma de bufê livre, com carne
e sobremesa porcionadas.
Na Tabela 1, são demonstrados os dados coletados e
tabulados de cada uma das 30 preparações acompanhadas.
Estes dados permitiram determinar que o consumo médio per capita de carnes no período analisado foi de
108,96 ± 33,62 gramas e o consumo médio de proteínas
provenientes das carnes do almoço foi 32,09 ± 10,46 gramas/pessoa.
O consumo médio per capita de carnes e proteína,
em quase todos os dias da coleta de dados, foi maior que
a recomendação do PAT, mostrando a preferência dos comensais pela carne e o consumo excessivo desses tipos de
preparações.
Como a recomendação do PAT fica entre 15 e 20
gramas de proteína no almoço, o consumo médio de proteína nesta refeição foi 60,43 ± 52,30% maior que a recomendação máxima.

A recomendação mínima de proteína no almoço preconizada pelo PAT (15 gramas) somente não foi atingida no
dia em que foi oferecida almôndega frita, como prato principal. O baixo consumo desta preparação pode estar associado a sua baixa aceitabilidade, pois a preparação recebeu
dos clientes uma nota média de 6,6.
Porém, o consumo per capita de carnes não estava
diretamente relacionado com a aceitabilidade nas demais
preparações. A preparação “frango ao fubá”, que obteve nota média de aceitabilidade pelos comensais alta 8,4,
também foi caracterizada por um baixo consumo per capita
(78,19 gramas).
A recomendação do PAT também não foi excedida
no dia da oferta de salame assado. Neste dia, o consumo de
proteínas proveniente do prato principal foi de 15,97 gramas. Mesmo com uma alta aceitabilidade deste prato (nota
8,0), o baixo consumo protéico foi influenciado pelo tamanho da porção oferecida (77,88 g) e também pelo tipo de
carne, que possui menos proteína em 100 g que os demais
tipos de carnes oferecidos pela UAN.
Em todos os outros dias, o consumo de proteínas
no almoço foi maior que a recomendação do PAT. O maior
consumo protéico ocorreu com a oferta de “strogonoff de
frango”, com consumo de 61,76 gramas de proteína per capita, o que representa 208,79% da recomendação máxima
para o almoço, suprindo até mesmo a recomendação diária
do PAT para esse nutriente, que é entre 50 e 75 g.
A carne melhor avaliada foi o espetinho de frango
(nota média 9,0), que apresentou um consumo per capita
de 41,63 g, representando 108,14% a mais de proteína do
que o necessário no almoço. O alto per capita da preparação
pode está associado à preferência dos clientes por esse tipo
de preparação, uma vez que a quantidade servida é definida pela empresa fornecedora de refeições e de acordo com
as expectativas dos clientes pode-se aumentar a quantidade
servida.
Desta forma, percebeu-se, maior relação entre o
consumo de proteínas e o tamanho da porção oferecida aos
comensais, que é inicialmente determinado através do contrato firmado entre contratante e contratada, mas também
pode ser alterado pelo conhecimento de técnicas culinárias
do nutricionista.
Durante o período de coleta de dados sobre o consumo per capita de carnes, realizaram-se ações educativas em
nutrição através de cartazes. Foram propostas cinco ações
entre panfletos e cartazes, que foram trocadas a cada sete
dias. As ações de Educação Nutricional tiveram duração de
quatro semanas.
Comparando-se o consumo de carne e protéico de
antes e durante as ações educativas, percebeu-se que houve, ao longo da pesquisa, momentos de redução de consumo de carne. Porém, não se pôde relacionar essas com
as atividades de Educação Nutricional, pois as diminuições
não foram consistentes e constantes.
Porém, mesmo a pesquisa não atingindo seu objetivo inicial, pode-se perceber alguns fatores podem ter influenciado negativamente as atividades. Um desses fatores
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Tabela 1 – Consumo per capita de carne e de proteína, % em excesso de proteína consumida e aceitação das
preparações.
Consumo per
capita (g)

PTN (carne)
consumida no
almoço (g)

Proteína consumida
em excesso (%)

Aceitação
do prato
principal

Bife a baiana
Carne chilena
Costela suína assada

64,91
105,30
160,26

21,03
31,27
48,40

5,15
56,37
141,99

7,8
7,4
7,3

Strogonoff de frango
Bife a parmegiana
Frango ao fubá
Salame assado
Galinha caipira
Carne com ervilhas
Bife à milanesa
Peito de frango na chapa
Virado à paulista
Frango a brasileira
Bife acebolado
Espetinho de frango
Carne Chilena
Filé de peixe
Almôndega
Bife ao molho madeira
Frango assado

196,06
93,30
78,19
77,88
162,88
142,19
104,97
106,96
152,00
86,95
82,45
130,09
121,19
81,77
77,99
81,03
105,53

61,76
30,23
22,28
15,97
46,42
42,23
34,01
34,23
33,02
24,78
26,71
41,63
35,99
23,39
14,19
26,25
30,08

208,79
51,15
11,42
-20,17
132,10
111,15
70,05
71,14
65,10
23,90
33,57
108,14
79,97
16,93
-29,03
31,27
50,38

8,1
7,4
8,4
8
8,4
7,9
8,1
8,6
7,4
8,5
7,6
9
7,1
8,5
6,6
7,9
7,7

Bife suíno
Bife + ovo frito + queijo
Carne assada
Frango a rolê
Lombo assado
Bife na chapa
Bife+ovo+queijo
Strogonoff de frango
Tatu recheado
Frango na laranja

95,22
164,24
81,84
85,97
128,20
70,70
142,52
105,90
100,73
81,76

33,99
46,47
24,31
24,50
41,54
22,91
36,90
33,36
31,43
23,30

69,97
132,35
21,53
22,51
107,68
14,53
84,50
66,79
57,14
16,51

8,1
8,2
8,0
7,9
8,3
7,3
7,7
8,4
8,1
7,9

Nome da preparação

foi a metodologia utilizada para transmitir as informações.
Segundo Fagioli & Nasser,6 atividades mais dinâmicas,
como reuniões em grupos, vídeos e jogos despertam o interesse e motivam o comensal a mudar seus hábitos.
Por se tratar de uma grande indústria, onde a produção não pode parar, não houve possibilidade de reunir os
grupos para fazer atividades mais dinâmicas e nem local
apropriado para tal.
O refeitório também não poderia ser utilizado como
local destas dinâmicas, pois era constantemente utilizado
durante o tempo de distribuição de refeições. Além disso,

438

também não aconteceu nenhum evento de integração dos
funcionários durante o decorrer da pesquisa.
Dessa forma, mesmo utilizando-se cartazes com linguagem acessível e cores que se destacavam para a transmissão de informações, percebeu-se que as mesmas não
despertaram o interesse dos comensais em modificar esse
consumo excessivo.
Acredita-se que atividades mais dinâmicas interessariam o público-alvo, fazendo com que o educador e o
educando tivessem maior proximidade e compartilhassem
de um mesmo objetivo, a alimentação equilibrada.

Além disso, as preferências pessoais, as intolerâncias, as atitudes, as crenças e as influências sociais, que
constituem o hábito alimentar do indivíduo, também influenciaram a eficácia das atividades. O hábito alimentar
é difícil de modificar, porque depende de fatores como a
cultura e condição socioeconômica.
Durante o estudo, foi observado que os participantes da pesquisa não apresentaram interesse em modificar os
seus hábitos alimentares e prevenir enfermidades, através
da alimentação. Necessita-se de tempo e motivação interna
para que as informações sejam percebidas como importantes e assim modificar os hábitos.
Assim, percebe-se que o tempo de realização das
ações, que foi curto, também pode ter influenciado no resultado obtido. Atividades de curto prazo podem não ser suficientes e eficazes para conscientizar os comensais dos malefícios do consumo excessivo de carnes e da importância de
uma alimentação com todos os nutrientes equilibrados.
É necessário que as ações educativas sejam realizadas durante um tempo maior para que os comensais adquiram o conhecimento e o coloquem em prática, mudando
hábitos alimentares.
Por fim, as ações de educação nutricional devem
focar em atividades que tragam uma melhor qualidade de
vida para o público-alvo, visando um benefício do organismo e prevenindo patologias. Porém, se há uma diferença
entre os interesses do educador e do educando, os objetivos
não serão atingidos. Assim, se o educador foca em ações de
longo prazo, com benefício do organismo e na prevenção
de patologias, enquanto que o educando está focado no curto prazo, com melhorias na sua aparência dificilmente os
resultados serão satisfatórios. 10
Assim, percebe-se que a Educação Nutricional precisa ser uma ação contínua que desperte o interesse do público-alvo em modificar hábitos errôneos por toda a vida,
e não somente durante as ações. Por isso, ela precisa ser
realizada de forma contínua até que o público-alvo aprenda sobre a importância de uma alimentação equilibrada,
conscientize-se de que às proposições de modificações na
sua alimentação são benéficas e efetivamente coloque-as
em prática no seu dia-a-dia.
CONCLUSÕES
O abuso no consumo dos alimentos de origem animal não traz qualquer benefício ao crescimento e ainda
pode constituir risco à saúde, favorecendo as dislipidemias
e doenças renais. Assim, acredita-se que a alimentação
equilibrada é a melhor forma de prevenir doenças causadas
pelo consumo excessivo de determinados nutrientes e que a
Educação Nutricional é o método mais adequado de ensinar
aos comensais de como fazer uma alimentação adequada.
O presente estudo verificou que o consumo per capta de carne (e de proteína) dos clientes atendidos na Unidade estudada estava acima do valor estipulado pelo PAT. A
partir destes conhecimentos, iniciaram-se ações educativas
em nutrição que visavam a redução do consumo de carnes,
a fim de adequar a quantidade ingerida de proteínas pelos
comensais, promovendo uma alimentação equilibrada.

As ações educativas em nutrição não tiveram resultado na redução do consumo de carnes, possivelmente, pela relação com outros fatores que interferiram de forma negativa:
falta de interesse dos trabalhadores, estratégias educativas
que deveriam ser mais focada no comportamento do público-alvo, hábitos alimentares e crenças, preparações com porções muito grandes que estimulavam o consumo, ausência
de prática de Educação Nutricional diariamente na Unidade
para modificar hábitos errôneos, preferências alimentares,
mídia e tempo de duração, entre outros fatores.
Sugere-se ao fim deste trabalho que o nutricionista
da Unidade continue com as atividades educativas em nutrição, em ações de longo prazo e mais dinâmicas. A Educação Nutricional deve ser atrelada a outras atividades como
a elaboração de um cardápio saudável, atendendo as necessidades em energia e nutrientes dos comensais, garantindo
saúde e capacitação para o trabalho.
OLIVEIRA, C.S.; ALVES, F.S. Nutrition education in food
service units, directed to consumption of protein meals: a
study of case. Alim.Nutr., Araraquara, v.19, n.4, p. 435-440,
out./dez. 2008.
ABSTRACT: The quality of the worker’s life is directly
linked to their food, and with the aim of making it healthy
and nutritionally adequate, the Brazilian government created
the Workers Food Program (WFP). Seeking to improve the
nutritional state and increase the productive capacity of
commensals, WFP determines the energy and protein intake
that must be offered in the workers’ meals. Knowing that
excessive consumption of proteins is related to the overload
of renal function, this consumption should not exceed the
recommended quota. This was a study of descriptive case,
quantitative and qualitative of non experimental character,
which aimed to propose educational actions in nutrition to
reduce the consumption of meat in a Food Service Units.
The research results showed that the educational actions
in nutrition (posters and folders) have not worked, for the
reason that, in 93.33% of the days analyzed the consumption
of beef has remained above the recommended. Other factors
possibly interfered in a negative way: lack of interest of
workers in the actions undertaken, time duration, lack of
educational actions in the place, size of portions of meat
served.
KEYWORDS: Food Services; food and nutrition
education; nutrition programmes and policies; food
consumption.
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