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Resumo 

Nos últimos anos tem havido uma preocupação crescente com a 

prevalência da desnutrição hospitalar. A insatisfação dos utentes hospitalizados 

com a alimentação resulta muitas vezes numa ingestão insuficiente, conduzindo a 

um risco de desnutrição aumentado. Desta forma, a avaliação da satisfação dos 

utentes é essencial na medição dos resultados dos serviços de saúde e mais 

concretamente nos serviços de alimentação (SA). Igualmente importante é a 

adequação nutricional das refeições oferecidas pelos hospitais, tanto aos utentes 

internados como aos funcionários. Foi objectivo deste estudo avaliar a satisfação 

dos utentes internados e do refeitório com o SA e a qualidade das ementas da 

dieta geral do internamento e do refeitório do Centro Hospitalar Cova da Beira, 

E.P.E. – Hospital Pêro da Covilhã (CHCB-PC). 

A satisfação dos utentes do CHCB com o SA foi avaliada através de um 

questionário, obtido por tradução do “Acute Care Hospital Foodservice Patient 

Satisfaction Questionnaire (ACHFPSQ)” de Capra et al. As questões, excepto 

duas, agrupam-se em quatro dimensões: qualidade alimentar, qualidade do 

serviço, características do pessoal/serviço e ambiente físico. Cada questão foi 

pontuada de 1 a 5. A avaliação qualitativa das ementas do almoço e do jantar do 

refeitório e da dieta geral do internamento foi efectuada, utilizando o método da 

Avaliação Qualitativa de Ementas (AQE), de Veiros et al. Foram ainda 

estabelecidos critérios de referência para cada grupo de análise, com base nos 

princípios de uma alimentação saudável.  

Obteve-se uma amostra de 215 utentes no refeitório e 99 utentes no 

internamento. Grande parte dos utentes internados tinha a dieta geral instituída. A 

pontuação atribuída à satisfação global com o SA foi de 3,3 no refeitório e 3,9 no 
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internamento. Em geral, as pontuações de cada afirmação e de cada dimensão 

do SA foram mais baixas no refeitório, à excepção da questão referente à 

variedade do menu. No internamento, esta afirmação teve a menor pontuação, 

seguida das afirmações relativas ao sabor e aroma das refeições. No refeitório, as 

afirmações respeitantes à textura da carne, ao sabor e aroma das refeições e às 

expectativas dos utentes foram as piores classificadas. A dimensão do SA 

“características do pessoal/serviço” foi a melhor classificada, tanto no 

internamento como no refeitório. A dimensão com pior taxa de satisfação foi a 

“qualidade alimentar” e as afirmações que melhor predizem a satisfação global 

são as pertencentes a esta dimensão, devendo ser a este nível as principais 

melhorias do SA. Dos critérios pré-estabelecidos para as ementas, 34,3% foram 

cumpridos no refeitório e 38,5% no internamento. As falhas das ementas do 

CHCB-PC deveram-se essencialmente à elevada repetição de pratos completos, 

carnes e pescado, hortícolas, leguminosas, sopas, sobremesas e métodos de 

confecção; excesso de fritos e gorduras trans; ausência de pratos com ovo como 

principal fonte proteica; e reduzida oferta de leguminosas, fruta fresca como 

sobremesa, carnes magras e aves livres de peles, pelo que todos estes factores 

devem ser melhorados. 

Sendo assim, seria vantajosa a criação de um grupo multidisciplinar 

responsável pela coordenação da alimentação dos utentes, que trabalhasse no 

sentido de aumentar a satisfação dos utentes com o SA do CHCB-PC, de diminuir 

o desperdício alimentar e de adequar a ingestão alimentar e nutricional às 

necessidades dos utentes.  
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Abstract 

In the last few years an increasing concern has been observed with the 

huge predominance of hospital malnutrition. The dissatisfaction of the hospitalized 

usuries regarding the feeding results, many times, in an insufficient ingestion, 

leading to an increased risk of malnutrition. In such a way, the evaluation of the 

usuries satisfaction is essential in the measurement of the health services results 

and more specifically in the food services (FS). Equally important is the nutritional 

adequacy of the meals offered by the hospitals, as much to the interned usuries as 

to the employees. It was the purpose of this study to evaluate the satisfaction of 

the interned and of the refectory usuries with the FS and the quality of the 

standard diet menus of the internment and of the refectory of the Hospital Center 

Cova da Beira, E.P.E. – Hospital Pêro da Covilhã (HCCB-PC). 

The satisfaction of the HCCB-PC usuries with the FS was evaluated 

through a questionnaire, gotten by translation from “Acute Care Hospital 

Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire (ACHFPSQ)” of Capra et al. The 

questions, except two, are grouped in four dimensions: food quality, meal service 

quality, staff/service issues and physical environment. Each question was scored 

from 1 to 5. The qualitative evaluation of the lunch and dinner menus of the 

refectory and the standard diet of the internment was made, using the method 

AQE of menus qualitative evaluation, of Veiros et al. There were still established 

reference criteria for each analysis group, on the basis of healthy feeding 

principles.  

A sample of 215 usuries in the refectory and 99 usuries in the internment 

was gotten. Great part of the interned usuries had the standard diet. The score 

given to the global satisfaction with the FS was 3,3 in the refectory and 3,9 in the 



 viii 

internment. In general, the scores of each statement and each dimension of the 

FS had been lower in the refectory, with the exception of the referring question to 

the variety of the menu. At the internment, this statement had the lower score, 

followed by the statement regarding the flavour of meals. At the refectory, the 

statements regarding to the meat texture, to the flavour of meals and to the 

usuries expectations had been the worse classified. The FS dimension 

“staff/service issues” was the best classified, as much in the internment as in the 

refectory. The dimension with worse tax of satisfaction was the “food quality” and 

the statements that better predict the global satisfaction are the ones which belong 

to this dimension, having to be at this level the main improvements of the FS. Of 

the pre-established criteria for the menus, 34.3% had been fulfilled in the refectory 

and 38.5% in the internment. The menus failures of the HCCB had been 

essentially due to the high repetition of complete meals, meats and fished, 

vegetables, legumes, soups, desserts and confection methods; excess of fries and 

grease; absence of meals with egg as the main protein source; and reduced offer 

of legumes, fresh fruit as dessert, lean meats and skinned birds, by which all these 

factors must be improved. 

Being thus, it would be advantageous the creation of a multidiscipline 

group, responsible for the coordination of the usuries feeding, who worked to 

increase the usuries satisfaction with the FS of the HCCB-PC, to reduce feeding 

waste and to adjust the feeding and nutritional ingestion to the usuries needs.  
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Introdução  

Uma vez que uma alimentação equilibrada é fundamental para a promoção 

de um bom estado de saúde, é necessário limitar o consumo de alimentos de 

elevada densidade energética, pobres em nutrimentos e ricos em açúcares 

simples e gorduras. Como o sector da restauração tem um grande impacto na 

qualidade da alimentação das pessoas, é especialmente importante actuar nestes 

locais/serviços (1). Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe a 

implementação de medidas que melhorem a qualidade alimentar e nutricional das 

unidades de restauração comerciais e colectivas, como locais preferenciais (2). 

Além disso alguns estudos mostram que a exposição repetida aos alimentos 

saudáveis aumenta a sua aceitabilidade (3, 4).  

Nos últimos anos tem havido uma preocupação crescente com a 

prevalência da desnutrição hospitalar (5-7). Um estudo de 2007 realizado em 

Portugal (8) demonstrou haver uma prevalência de doentes hospitalizados em 

risco nutricional de 29% a 47%. O tempo de internamento e os custos do 

tratamento dos utentes desnutridos são significativamente maiores (5, 9-12). Num 

trabalho realizado em dois hospitais portugueses verificou-se que a média dos 

custos de hospitalização para os utentes em risco nutricional foi mais do dobro da 

média dispendida para os utentes sem risco de desnutrição (13); sendo estes 

resultados concordantes com outros estudos (12). Um suporte nutricional adequado 

pode prevenir complicações durante a hospitalização, diminuindo o tempo de 

internamento e os custos (5).  

A desnutrição antes da admissão hospitalar está normalmente associada à 

doença. Durante o internamento, o factor que piora o estado nutricional é a 

inadequação do Serviço de Alimentação (SA) (6, 10, 14). Está demonstrado que uma 
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das maiores causas de perda de peso nos utentes internados é a ingestão 

alimentar inadequada devido à presença de condições de alimentação 

insatisfatórias (7, 14). Uma diminuição da satisfação com o SA leva a um aumento 

do risco de desnutrição (15), tendo este, portanto, um papel crucial nos cuidados de 

saúde (7). O SA deve procurar fornecer uma nutrição equilibrada e variada, que 

funcione como parte integrante da terapêutica e que assegure as necessidades 

metabólicas e clínicas dos utentes, para além de ainda desempenhar um papel 

educacional (6, 7, 16). 

A maioria dos utentes internados está dependente das refeições 

hospitalares para cobrir as suas necessidades nutricionais, sendo que apenas 

uma minoria depende apenas do suporte nutricional entérico e parentérico. É, 

portanto, essencial analisar os factores que influenciam a ingestão e que se 

podem modificar, para conseguir melhorar e evitar as consequências derivadas 

da desnutrição (6, 10, 17, 18).  

Haase et al referem que a melhoria do ambiente hospitalar, grandemente 

associado ao SA, faz com que os utentes se mostrem satisfeitos com o hospital 

(19). Muitas vezes a produção em grande quantidade e as tentativas para que os 

custos sejam os menores possíveis, fazem com que a alimentação hospitalar não 

tenha tanta qualidade como deveria (18). As limitações do SA foram apontadas por 

Patel e Martin como umas das principais causas dos idosos hospitalizados não se 

alimentarem adequadamente (20). Um estudo espanhol refere como causas mais 

comuns para os doentes não consumirem as refeições na totalidade, a falta de 

apetite e não gostarem da comida e do sabor (17). Um outro estudo aponta ainda a 

falta de ementas com possibilidade de escolha (7). Segundo a British Association 

for Parenteral and Enteral Nutrition (6) (6) há vários factores que fazem com que as 
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pessoas não se alimentem nos hospitais: problemas na requisição das refeições; 

as dietas hospitalares nem sempre considerarem diferenças culturais ou 

necessidades especiais; fraca apresentação das refeições; coincidência dos 

horários das refeições com os actos clínicos; os doentes que necessitam de ajuda 

nem sempre serem identificados e auxiliados no momento da refeição; o próprio 

ambiente hospitalar que pode desmotivar o doente de se alimentar; falhas na 

comunicação entre enfermagem, serviço de nutrição e empresa de restauração; 

falta de políticas de saúde que estabeleçam protocolos de actuação; e a 

preparação, transporte e entrega não assegurarem a preservação do conteúdo 

nutricional e a palatabilidade das refeições.  

Assim, o desperdício alimentar nos hospitais é muito elevado (6, 7, 21). Um 

estudo num hospital de Nottingham refere que cerca de 40% da quantidade de 

alimentos produzidos é desperdiçada, o que leva a um consumo de menos de 

80% do recomendado de energia e proteínas (6, 21). Isto pode acontecer, não por o 

hospital não fornecer as necessidades nutricionais dos utentes, mas sim por 

muitos destes não ingerirem o suficiente para cobrir as suas necessidades 

mínimas (9). Isto ajuda a explicar a perda de peso contínua nos utentes 

hospitalizados (21). O desperdício alimentar é um grave problema económico e 

reflecte uma ingestão alimentar inadequada, que constitui também um problema 

clínico (7). As estratégias para reduzir o desperdício podem passar pela existência 

de protocolos alimentares apropriados a cada doença, questionários para os 

doentes sobre as suas preferências alimentares, uma melhoria no serviço e na 

qualidade da alimentação e o fornecimento de ajuda na alimentação de doentes 

com dificuldades (21). Se o consumo alimentar nos hospitais for aumentado, pode 

haver diminuição do desperdício alimentar e, consequentemente, dos custos 
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hospitalares, melhores resultados clínicos e menores tempos de internamento (6). 

É, portanto, fundamental que os responsáveis pelos serviços de alimentação se 

esforcem por adaptar as refeições às necessidades e expectativas dos utentes, 

de forma a aumentar a sua ingestão alimentar (9).  

Os utentes podem fornecer informações essenciais relativas à 

funcionalidade dos serviços (22). Assim, um componente essencial do sucesso dos 

SA é a satisfação dos utentes (10, 22). Apenas uma pequena parte dos utentes 

insatisfeitos fazem uma queixa formal; a maioria prefere apenas evitar voltar à 

instituição de cuidados de saúde em causa (23). Como a qualidade do SA é, para 

os utentes, um factor determinante na escolha do hospital (24), há uma pressão 

para que esta se melhore com o menor custo possível (25, 26). Para isso, é 

importante haver uma interacção contínua entre a satisfação dos utentes 

internados e o trabalho dos nutricionistas, dietistas, enfermeiros, cozinheiros e 

todos os funcionários ligados à alimentação hospitalar (7). Desta forma, a 

avaliação da satisfação dos utentes tem-se tornado essencial na medição dos 

resultados dos serviços de saúde (7, 24), pois fornece uma oportunidade de 

feedback e mostra aos utentes que as suas opiniões são valorizadas (15, 22).  

A qualidade do SA influencia a satisfação global dos utentes com a estadia 

hospitalar (15, 27) e depende de vários factores (7): organização do serviço, 

qualidade dos alimentos, componentes sensoriais, afectivas e ambientais, 

informação nutricional e a cooperação entre as diferentes equipas de trabalho, 

envolvendo a administração hospitalar. O desrespeito pelas preferências do 

doente é uma falha frequente em muitos hospitais (7, 28).  

A satisfação dos utentes depende de vários factores (10, 22). Segundo Dubé 

et al (25), há sete dimensões que representam as percepções dos utentes 
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relativamente ao SA: qualidade alimentar (sabor, apresentação, frescura); tempo 

concedido para realizar a refeição; fiabilidade do serviço (pontualidade); 

temperatura dos alimentos; personalização (possibilidade de escolha, tamanho 

das refeições, flexibilidade de horários) e atitude dos funcionários que entregam 

os ementas e dos funcionários que servem as refeições (cordialidade, atenção, 

eficiência, prestabilidade e conhecimentos). A qualidade alimentar parece ser o 

factor que melhor prediz a satisfação com o SA (22, 25, 26, 29), seguido da 

personalização e da atitude do pessoal que entrega as ementas (25). A importância 

da relação interpessoal entre os utentes e o pessoal do SA foi também enfatizada 

por muitos investigadores (22). As condições ambientais em que são servidas as 

refeições são igualmente essenciais (10); alguns estudos revelam que os factores 

ambientais são mais importantes que as variáveis da alimentação para a 

satisfação dos doentes com o SA (24). Conforme outros estudos (10, 24, 28) as 

variáveis que melhor predizem a satisfação dos utentes relativamente ao SA são: 

a aparência, a temperatura, a textura e o aroma das refeições. No entanto, Lau e 

Gregoire verificaram que a variedade e a temperatura contribuíam pouco para a 

satisfação (26). Por sua vez, Trudeau demonstrou que a capacidade de adaptação 

ao doente e os conhecimentos dos profissionais de saúde são os principais 

determinantes da satisfação dos utentes com o SA (30).  

A utilização de instrumentos de avaliação da satisfação dos utentes com o 

SA pode influenciar a qualidade dos SA e diminuir o desperdício alimentar (7). Para 

avaliar a satisfação, é necessário investigar as emoções e os mediadores 

psicológicos da satisfação. O poder de predição das experiências emocionais 

associadas ao consumo podem superar o efeito dos componentes cognitivos na 

satisfação. As experiências emocionais podem ser representadas por emoções 
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positivas e negativas, que podem ser atribuídas às situações, ao próprio ou aos 

outros (31). Têm sido desenvolvidos vários métodos de avaliação da satisfação dos 

utentes internados com os serviços de alimentação hospitalares (1, 7, 10, 17, 23-28, 32, 

33). No entanto, existem poucos dados sobre instrumentos validados para avaliar a 

satisfação dos utentes ao longo do tempo usando dimensões definidas do SA em 

cuidados agudos (22). Como a satisfação é um conceito muito complexo, não há 

consenso sobre qual a forma mais efectiva de a avaliar (15, 19, 32). Os instrumentos 

de avaliação com escalas dicotómicas (tipo “sim/não”), muito usuais, não medem 

convenientemente a satisfação dos utentes e fornecem poucas informações úteis 

para uma intervenção de forma a melhorar o SA (15). Por outro lado, os inquéritos 

sobre a satisfação dos utentes internados muitas vezes não têm em conta 

aspectos interpessoais acerca do SA ou dos seus funcionários, que 

demonstraram ser importantes (25). O “Acute Care Hospital Foodservice Patient 

Satisfaction Questionnaire (ACHFPSQ)” de Capra et al (22) foi desenvolvido e 

validado em hospitais e tem mostrado ser válido, fiável e sensível na medição da 

satisfação dos utentes com serviços de alimentação, quando comparado com 

outros instrumentos com menos variáveis, permitindo a aplicação de medidas 

sistemáticas para melhorar a qualidade do SA (15, 22, 34).  

Não está totalmente claro qual é altura mais apropriada para se avaliar a 

satisfação dos utentes hospitalizados com o SA; alguns estudos referem ser no 

terceiro dia de internamento. No entanto, parecem existir diferenças mínimas 

entre distintos momentos de aplicação dos inquéritos (35). 

Geralmente a qualidade nutricional das ementas é avaliada 

quantitativamente. No entanto, a composição química dos alimentos, por si só, 

não provoca nas pessoas o desejo de os consumir. São igualmente importantes 
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factores sensoriais, daí o interesse em avaliar as ementas por métodos 

qualitativos, que, além de aspectos nutricionais, analisam ainda alguns aspectos 

sensoriais das refeições (1). 

Em suma, a gestão dos serviços de alimentação hospitalares deve ter em 

conta três pontos de vista: do economista – custos e desperdícios alimentares; do 

paciente – possibilidade de escolha do prato, preferências alimentares, horários, 

apresentação das refeições e satisfação em geral; e do nutricionista – 

necessidades e equilíbrio nutricional das refeições (28). Este trabalho apenas focou 

os dois últimos itens. Foi aplicado um questionário para avaliar a satisfação dos 

utentes internados e do refeitório com o SA, comparando-se os níveis de 

satisfação encontrados entre estes dois grupos; e foi ainda feita uma análise da 

qualidade das ementas da dieta geral do internamento e do refeitório. 

 

Objectivos 

1 – Avaliar o grau de satisfação com o SA de uma amostra de utentes do 

internamento e do refeitório do Centro Hospitalar Cova da Beira E.P.E. – 

Hospital Pêro da Covilhã (CHCB-PC); 

2 – Avaliar qualitativamente as ementas do refeitório e da dieta geral do 

internamento do CHCB-PC.  

 

Material e Métodos 

A realização deste trabalho foi devidamente autorizada pelo Conselho de 

Administração, Núcleo de Investigação e Comissão de ética do CHCB-PC (anexo 

1). O estudo foi conduzido de acordo com o preconizado na Declaração de 

Helsínquia (36). Todos os utentes inquiridos foram informados dos objectivos do 
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estudo, dos procedimentos implicados, do direito a recusa de participação e de 

que as respostas não afectariam os seus cuidados de saúde. Foi pedido a cada 

um que assinasse o consentimento informado (anexo 2) e a confidencialidade dos 

dados obtidos foi sempre garantida.  

O SA do CHCB-PC encontra-se concessionado a uma empresa de 

restauração colectiva. A preparação das refeições ocorre na cozinha do CHCB-

PC e a sua distribuição é efectuada em “linha quente”. O SA é responsável pelas 

refeições do refeitório, destinadas aos funcionários do CHCB-PC, alunos e 

acompanhantes de doentes, e pelas refeições dos doentes internados, contendo 

vários tipos de dietas: geral, diabética, hipoproteica, ligeira, adstringente, pobre 

em fibras, pobre em resíduos, triturada, cremosa, semi-líquida, líquida, líquida 

gelada, líquida fria, líquida morna, gástrica I, gástrica II e gástrica III, podendo ser 

todas as dietas com ou sem sal. 

 

1 – Avaliação da Satisfação dos Utentes com o SA do CHCB-PC 

A satisfação dos utentes internados no CHCB-PC foi avaliada através de 

um questionário de aplicação directa, obtido por tradução do “Acute Care Hospital 

Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire (ACHFPSQ)” de Capra, Wright, 

Sardie, Bauer e Askew, validado em hospitais na Austrália (22).  

Foi aplicado um inquérito piloto a 22 utentes de diversos serviços do 

internamento, escolhidos aleatoriamente. O objectivo deste teste foi verificar a 

perceptibilidade do questionário pelos utentes do CHCB-PC. Após alguns ajustes, 

obteve-se a versão final do inquérito (anexo 3). 

Foi prestada ajuda aos utentes hospitalizados com dificuldade em 

preencher o inquérito, quer por incapacidade física, quer por ausência de 
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escolaridade. O ACHFPSQ é constituído por 18 afirmações a serem 

categorizadas numa escala de Likert com 5 níveis de frequência, de “sempre” a 

“nunca”, acrescidas de três questões adicionais submetidas à mesma escala e 

uma pergunta acerca da satisfação global classificada igualmente numa escala de 

5 níveis que vão desde “muito bom a “muito fraco”. Uma afirmação, respeitante ao 

pessoal que entrega as ementas aos doentes, foi retirada do questionário original 

por não ser adequada à realidade do CHCB-PC, uma vez que os doentes não têm 

disponível um ementa com diferentes opções na escolha das refeições. Quinze 

das 17 questões agrupam-se em quatro dimensões do SA: qualidade alimentar, 

qualidade do serviço, características do pessoal/serviço e ambiente físico. Duas 

questões, relativas à temperatura das refeições quentes e à escolha de diferentes 

tamanhos de refeições, foram analisadas de forma independente. O questionário 

contém também um espaço para comentários gerais e uma secção de 

informações gerais com questões sócio-demográficas, idade e género, e 

contextuais, relativas ao tempo de internamento, apetite e tipo de dieta instituída. 

Foram ainda acrescentadas duas perguntas, uma acerca de eventuais omissões 

de refeições e outra referente ao grau de escolaridade (18). 

As dimensões, as questões individuais e a satisfação global com o SA 

foram posteriormente classificadas de 1 a 5, em que uma pontuação de 5 

representa o resultado mais positivo e uma pontuação de 1 o resultado menos 

positivo (22).  

Para avaliar a satisfação com o SA dos utentes do refeitório do CHCB-PC, 

utilizou-se o mesmo questionário. No entanto, retiraram-se as questões adicionais 

e relativas ao internamento/doença (tempo de internamento, apetite, tipo de dieta 

e omissão de refeições), bem como três afirmações menos apropriadas a este 
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grupo de utentes, nomeadamente a questão da temperatura das bebidas quentes, 

pois não há oferta de bebidas quentes no refeitório; a questão sobre a simpatia e 

educação dos funcionários que recolhem os tabuleiros das refeições já 

terminadas, já que no refeitório são os próprios utentes que arrumam os seus 

tabuleiros no final da refeição; e a questão relativa ao tamanho das refeições, 

uma vez que, no refeitório, os utentes têm oportunidade de escolher diferentes 

tamanhos das refeições (anexo 4).  

O preenchimento dos inquéritos decorreu durante o horário de almoço e de 

jantar no refeitório e fora dos horários das refeições no internamento. 

Foram critérios de exclusão no internamento, o tempo de internamento 

inferior a três dias, a presença de distúrbios psicológicos, confusão ou 

desorientação, pausa na alimentação (excepto se o doente já fez pelo menos três 

dias de refeições hospitalares), idade inferior a 18 anos e nutrição exclusivamente 

entérica ou parentérica. Estas informações foram obtidas através dos registos 

clínicos e dos enfermeiros de serviço. Assim, incluíram-se os serviços de 

medicina, pneumologia, ortopedia, cirurgia, gastrenterologia, cardiologia, 

neurologia, urologia e ginecologia.  

No refeitório apenas se excluíram utentes menores de 18 anos.  

A análise estatística foi efectuada através do programa informático SPSS 

14.0 para Windows (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc, 

Chicago). Utilizou-se a correlação de Spearman para verificar a associação entre 

a pontuação da satisfação global, a idade, a escolaridade, o apetite, o tempo de 

internamento e as pontuações das afirmações individuais. A comparação dos 

dados sócio-demográficos, dados contextuais e pontuações entre o internamento 

e o refeitório, entre os géneros e entre quem já rejeitou e quem nunca rejeitou 
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uma refeição, foi feita através teste de Mann Whitney. O teste do qui-quadrado foi 

usado para avaliar a relação entre o género e o tipo de amostra (refeitório ou 

internamento) e entre o género e a rejeição de refeições no internamento. O ponto 

de corte adoptado para significância estatística foi p <0,05.  

 

2 – Avaliação das Ementas do CHCB-PC  

Utilizando o método de Avaliação Qualitativa de Ementas (AQE) de Veiros 

et al (1), foi feita a avaliação das ementas do refeitório e da dieta geral do 

internamento do CHCB-PC relativa a 5 semanas, anteriores e simultânea à 

realização dos Questionários de satisfação dos utentes com o SA do CHCB-PC. 

Este período correspondeu a 35 dias. As refeições avaliadas foram apenas os 

almoços e os jantares.  

No internamento existe apenas um prato para cada tipo de dieta, não 

havendo possibilidade de escolha, excepto no internamento de obstetrícia, onde 

as utentes podem escolher entre prato de peixe ou de carne. As únicas refeições 

que os restantes utentes internados podem escolher são os lanches e pequenos-

almoços, entre tisana, cevada, leite ou leite com cevada e entre manteiga, 

compota ou queijo para o pão. Assim, a avaliação da ementa da dieta geral, 

correspondeu à análise de 35 pratos completos ao almoço e 35 ao jantar. O 

refeitório do CHCB-PC funciona todos os dias e apresenta diariamente três 

opções de pratos, tanto ao almoço como ao jantar: carne, peixe e dieta. Desta 

forma os 35 dias avaliados englobam 105 pratos completos ao almoço e 105 ao 

jantar. No entanto, apenas apresenta uma opção de sopa diariamente para o 

refeitório e para a dieta geral do internamento. Existe ainda, diariamente, um 

buffet de saladas, com temperos disponíveis à parte. Assim, mesmo havendo 



 
 

 
Vera Lúcia Moreira Bessa                                                                                                   2009 

12 

hortícolas confeccionados no prato, o utente tem sempre a oportunidade de 

adicionar salada. As três opções do refeitório foram avaliadas isoladamente. Para 

simplificar a análise, procedeu-se ao cálculo da média dos resultados entre o 

almoço e o jantar.  

O AQE apresenta duas versões, a resumida (AQE-r) e a detalhada (AQE-

d). Foi utilizada a versão detalhada, que permite uma avaliação mais 

pormenorizada das ementas. A estrutura do AQE-d foi planeada para a análise 

das refeições pelos itens que a integram, como sopa, prato completo e 

sobremesa. O prato completo é constituído pela fonte proteica e todos os 

acompanhamentos: acompanhamento AC1 (composto por cereais e derivados 

e/ou tubérculos), acompanhamento AC2 (composto por hortícolas) e/ou 

acompanhamento AC3 (composto por leguminosas). Os grupos do AQE-d para 

análise são: Itens gerais do prato completo; Carne, pescado e ovo; 

Acompanhamento tipo 1 (AC1); Acompanhamento tipo 2 (AC2) e tipo 3 (AC3); 

Sopa; e Sobremesas. No anexo 5 encontram-se as definições dos diferentes 

métodos de confecção tidos em conta na aplicação do método, segundo Veiros et 

al. Foi seguido o Guia de Aplicação Prática do AQE-d de Veiros et al (1).  

Foram ainda estabelecidos critérios de referência para cada grupo de 

análise, com base nos princípios de uma alimentação saudável, aos quais as 

ementas do CHCB-PC devem obedecer para serem consideradas ementas de 

qualidade nutricional (37-44): 

1) Itens gerais do prato completo: 

�� Distribuição equitativa de pratos completos fornecedores de carne e 

pescado;  

� Oferta de ovo como principal fonte proteica em 5 a 10% dos pratos;  
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�� Oferta de algum elemento frito em 5% dos pratos completos, no máximo; 

� Ausência de pratos completos com consistência semelhante;  

� Pratos completos com pelo menos 2 cores;  

� Ausência de pratos repetidos no refeitório no período avaliado (5 semanas) e 

oferta de, no máximo, 10% de pratos repetidos no internamento. 

2) Carne, pescado e ovo:  

� Oferta de carnes vermelhas/gordas (vaca, borrego, pato) em 15% dos pratos 

de carne, no máximo; 

� Oferta de carnes brancas (aves e coelho) superior às restantes; 

� Oferta de peixe superior à oferta de marisco e cefalópodes;  

� Oferta de ovo juntamente com a principal fonte proteica em 10% dos pratos, 

no máximo;  

� Oferta de 5% de pratos com enchidos, no máximo;  

� Oferta de, no máximo, 40% de pratos com carne ou pescado repetido; 

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção da carne/pescado, à 

excepção dos fritos, cuja frequência deve ser menor;  

� Oferta de 100% da carne de aves livre de peles.  

3) AC1:  

� Oferta diária de acompanhamento fornecedor de hidratos de carbono (não 

necessariamente acompanhamento AC1);  

� Oferta mínima de pratos com alimentos ricos em gorduras trans (maionese, 

manteiga/margarina, natas/bechamel);  

� Distribuição equitativa do AC1 entre arroz, massa e batatas, com oferta de 

pelo menos 15% de pratos com AC3 em substituição do AC1;  

� Adição de hortícolas e/ou leguminosas à maioria dos acompanhamentos 
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AC1 (arroz, massa ou batatas);  

�� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção das batatas e da 

massa, à excepção das batatas fritas e do puré, cuja frequência deve ser 

menor. 

4) AC2 e AC3:  

� Oferta diária de acompanhamento hortícola;  

� Oferta mínima de pratos com alimentos ricos em gorduras trans (maionese, 

manteiga/margarina, natas/bechamel);  

� Oferta de 15%, no máximo, de pratos com adição de alimentos ao AC2 para 

além de hortícolas (ex.: farinhas, queijo, bacon…);  

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção dos hortícolas, à 

excepção dos fritos, cuja frequência deve ser menor;  

� Oferta de hortícolas repetidos em 30% dos pratos, no máximo; 

� Oferta de leguminosas em pelo menos 20% dos pratos;  

� Oferta de leguminosas repetidas em 40% dos pratos com AC3, no máximo. 

5) Sopa:  

� Oferta diária de sopa;  

� Oferta de hortícolas em, pelo menos, 90% das sopas;  

� Oferta de leguminosas em, pelo menos, 20% das sopas;  

� Oferta de sopa com pedaços em, pelo menos, 85% das sopas;  

� Oferta de carne/pescado/ovo em 5% das sopas, no máximo;  

� Oferta de 30% de sopas repetidas, no máximo. 

6) Sobremesas: 

� Oferta de fruta fresca em, pelo menos, 90% das sobremesas;  

� Oferta de fruta confeccionada ou em calda ou doces em 10% das 
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sobremesas no máximo;  

�� Oferta de extras para fruta em 5% das sobremesas de fruta no máximo;  

� Oferta de fruta repetida em 40% das sobremesas de fruta no máximo. 

Como as sopas das ementas do refeitório e da dieta geral do internamento 

são coincidentes, foram analisadas juntamente. O grupo das sobremesas apenas 

foi analisado nas ementas do internamento, porque no refeitório estão disponíveis 

diariamente diversas sobremesas que incluem várias frutas e vários doces. No 

entanto, considera-se preferível reduzir o número de opções diárias e apresentar 

uma maior variedade ao longo da semana, de forma a evitar a monotonia 

alimentar dos utentes, possibilitando sempre uma escolha saudável (41).  

 

Resultados 

1 – Avaliação da Satisfação dos Utentes com o SA do CHCB-PC  

No refeitório obteve-se uma amostra de 150 utentes ao almoço e 65 ao 

jantar, o que corresponde a taxa de resposta de cerca de 75% ao almoço e 93% 

ao jantar. No internamento a amostra foi constituída por 99 utentes, distribuídos 

pelos serviços de medicina (22), pneumologia (5), ortopedia (13), cirurgia (22), 

gastrenterologia (12), cardiologia (10), neurologia (2), urologia (7) e ginecologia 

(6); a taxa de resposta foi de 52%, obtendo sempre pelo menos 50% em cada 

serviço. Oitenta e cinco por cento dos utentes internados necessitaram de ajuda 

para preencher o questionário. 

As características sócio-demográficas da amostra de utentes inquiridos 

estão representadas na tabela 2 do anexo 6. Verificou-se haver diferenças 

estatisticamente significativas entre o refeitório e o internamento em todas estas 

características (p<0,001 para a idade e grau de escolaridade e p=0,001 para o 
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sexo). Os inquiridos apresentavam idades compreendidas entre os 18 e 57 anos 

no refeitório (média=32,0 e d.p.=9,8) e entre 18 e 93 anos no internamento 

(média=64,7 e d.p.=16,5). A maioria dos inquiridos internados era do sexo 

masculino (60,6%); no refeitório, 54,9% dos utentes eram do sexo feminino. 

Relativamente à escolaridade, verificou-se um predomínio de 

licenciados/bacharéis (60,9%) na amostra do refeitório e de utentes apenas com o 

1º ciclo do ensino básico no internamento (53,5%). 

As características contextuais da amostra de utentes internados inquiridos 

estão representadas na tabela 3 do anexo 6. Grande parte dos utentes internados 

tinha a dieta geral instituída (41,4%). O tempo de internamento foi 

maioritariamente de 3 dias a 2 semanas (89,9%). Quarenta e quatro por cento dos 

utentes internados afirmou ter menos apetite que o habitual. 

Houve uma prevalência de 15,2% de utentes internados que responderam 

que já tinham rejeitado alguma refeição completa. Os resultados obtidos nas 

questões da rejeição de refeições destes utentes estão resumidos na tabela 4 do 

anexo 6. Dos que mencionaram já ter omitido alguma refeição, apenas dois 

estavam a receber a refeição do meio da manhã (dieta diabética) e nunca 

deixaram de consumir esta refeição, daí não ser contemplada na tabela 4. Não 

houveram diferenças significativas na rejeição de refeições entre sexos (p=0,091), 

entre diferentes idades (p=0,183), entre graus de escolaridade (p=0,919), entre os 

vários tempos de internamento (p=0,172) e entre as pontuações da satisfação 

global (p=0,346); porém, verificou-se uma tendência para os utentes que 

atribuíram melhores pontuações de satisfação global rejeitarem menos as 

refeições. Encontraram-se diferenças significativas na rejeição de refeições entre 

os níveis de apetite (p=0,013), isto é, quanto maior o apetite, menos rejeição das 
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refeições. Descobriram-se também diferenças significativas na rejeição de 

refeições entre as pontuações das afirmações relativas à confecção dos 

hortícolas (p=0,044) e à temperatura das bebidas quentes (p=0,045); assim, 

quanto melhor classificadas são estas duas questões individuais, menos refeições 

são rejeitadas. A refeição mais eliminada da alimentação dos doentes foi o jantar, 

enquanto que somente um utente rejeitou o pequeno-almoço. A principal causa 

apontada para a rejeição de uma refeição foi a falta de apetite.  

As pontuações médias atribuídas a cada afirmação individual e a cada 

dimensão do internamento e do refeitório estão representadas, respectivamente, 

nas tabelas 5 e 6 do anexo 6. A pontuação atribuída à satisfação global com o SA 

foi de 3,3 no refeitório e 3,9 no internamento, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa (p<0,001). No internamento detectou-se uma 

correlação positiva muito fraca (r=0,198), mas significativa (p=0,049), entre a 

idade e a satisfação global; no refeitório a correlação observada entre estas duas 

variáveis foi negativa e também fraca (r=-0,320) e significativa (p<0,001). Assim, 

no internamento os mais velhos mostraram-se mais satisfeitos com o SA e no 

refeitório sucede o oposto. No internamento, a escolaridade também parece 

influenciar a satisfação global (p=0,007), com uma correlação negativa fraca (r=-

0,270), sendo que os menos escolarizados demonstram maior satisfação. Além 

disso, verificou-se uma correlação positiva fraca (r=0,379) significativa (p<0,001) 

entre o apetite e a pontuação da satisfação global, em que quanto maior o apetite, 

maior a satisfação. Não se encontraram diferenças significativas na satisfação 

global entre géneros (p=0,512) e dietas hospitalares (p=0,458). Também não se 

verificou associação entre a satisfação global e o tempo de internamento (p=0,082 

e r=-0,175).  
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A dimensão do SA “características do pessoal/serviço” foi a melhor 

classificada, tanto no internamento (4,9 pontos) como no refeitório (4,4 pontos). A 

dimensão com pior taxa de satisfação foi a qualidade alimentar (3,8 pontos no 

internamento e 3,2 pontos no refeitório). Em geral, as pontuações de cada 

afirmação e de cada dimensão do SA foram mais baixas no refeitório, à excepção 

da questão “o ementa é suficientemente variado para escolher as refeições que 

quero” que obteve 3,3 pontos no refeitório e 2,6 pontos no internamento. Todas as 

diferenças encontradas entre as pontuações atribuídas pelas duas amostras são 

estatisticamente significativas (p<0,001 para todas as afirmações, excepto para a 

afirmação relativa ao cheiro do hospital com p=0,001). 

No internamento, a afirmação “o ementa é suficientemente variado para 

escolher as refeições que quero” teve a menor pontuação (2,6), seguida das 

afirmações “a comida é saborosa” e “as refeições têm um sabor e aroma óptimos” 

(3,7); as afirmações pertencentes às características do pessoal/serviço obtiveram 

a melhor pontuação das afirmações individuais (4,9). No refeitório, as afirmações 

“a carne é dura e seca”, “a comida do hospital é tão boa como eu estava à 

espera” e “as refeições têm um sabor e aroma óptimos” foram as piores 

classificadas (respectivamente 2,8, 3,0 e 3,1 pontos); as melhores pontuadas 

foram as afirmações “os funcionários que entregam as refeições são asseados e 

limpos” e “durante a refeição, o cheiro do hospital incomoda-me” (4,4).  

Tanto no internamento como no refeitório, as afirmações que melhor 

predizem a satisfação global foram as pertencentes à dimensão da qualidade 

alimentar, cujas pontuações apresentam maiores correlações (embora 

moderadas) com a pontuação da satisfação global (p <0,001).  

Oito utentes do internamento (8,1%) e 49 utentes do refeitório (22,8%) 
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fizeram comentários acerca do SA; todos os comentários feitos foram negativos e 

estão representados nas tabelas 7 e 8 do anexo 6. É importante salientar que os 

comentários mais usuais no refeitório foram: as refeições serem pouco saudáveis 

e a reduzida variabilidade. Relativamente às questões adicionais efectuadas no 

internamento, verificou-se que a maioria dos utentes recebe comida suficiente 

sempre (93,9%), nunca sente fome no final das refeições (91,9%) e nunca sente 

fome entre as refeições (80,8%).  

 

2 – Avaliação das Ementas do CHCB-PC 

As médias dos resultados da avaliação detalhada de todos os itens das 

ementas do almoço e do jantar do refeitório e da dieta geral do internamento 

estão representadas nas tabelas 9 a 18 do anexo 7.  

Os alimentos grelhados contemplados nas ementas, na prática, são 

mergulhados em gordura e introduzidos no forno após serem grelhados, pelo que 

se consideraram assados. 

Dos critérios pré-estabelecidos, 34,3% foram cumpridos pela ementa do 

refeitório e 38,5% pela ementa da dieta geral do internamento. No entanto há que 

ter em conta que este valor inclui os itens referentes às sobremesas no 

internamento, ao contrário do refeitório. No anexo 8 pode observar-se a 

comparação entre os parâmetros desejáveis e o que foi verificado nas ementas 

do CHCB-PC. Assim, verificou-se que no refeitório não foram cumpridos os 

critérios que se seguem: 

�� Oferta de ovo como principal fonte proteica em 5 a 10% dos pratos;  

� Oferta de algum elemento frito em 5% dos pratos completos, no máximo; 

� Ausência de pratos completos com consistência semelhante;  
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�� Pratos completos com pelo menos 2 cores;  

� Oferta de carnes vermelhas/gordas em 15% dos pratos de carne no máximo; 

� Ausência de pratos repetidos no refeitório no período avaliado;  

� Oferta de carnes brancas superior às restantes; 

� Oferta de, no máximo, 40% de pratos com carne ou pescado repetido; 

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção da carne/pescado;  

� Oferta de carne de aves livre de peles; 

� Oferta mínima de pratos com alimentos ricos em gorduras trans; 

� Distribuição equitativa do AC1 entre arroz, massa e batatas, com oferta de 

pelo menos 15% de pratos com AC3 em substituição do AC1;  

� Adição de hortícolas e/ou leguminosas à maioria dos acompanhamentos 

AC1;  

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção das batatas e da 

massa; 

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção dos hortícolas; 

� Oferta de hortícolas repetidos em 30% dos pratos, no máximo; 

� Oferta de leguminosas em pelo menos 20% dos pratos;  

� Oferta de leguminosas repetidas em 40% dos pratos com AC3, no máximo; 

� Oferta de carne/pescado/ovo em 5% das sopas, no máximo;  

� Oferta de 30% de sopas repetidas, no máximo. 

No internamento, os critérios não cumpridos foram os seguintes: 

� Oferta de ovo como principal fonte proteica em 5 a 10% dos pratos;  

� Oferta de algum elemento frito em 5% dos pratos completos, no máximo; 

� Ausência de pratos completos com consistência semelhante;  

� Pratos completos com pelo menos 2 cores;  



 
 

 
Vera Lúcia Moreira Bessa                                                                                                   2009 

21 

�� Oferta de carnes vermelhas/gordas em 15% dos pratos de carne no máximo; 

� Oferta de carnes brancas superior às restantes; 

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção da carne/pescado; 

� Oferta de carne de aves livre de peles; 

� Oferta mínima de pratos com alimentos ricos em gorduras trans; 

� Distribuição equitativa do AC1 entre arroz, massa e batatas, com oferta de 

pelo menos 15% de pratos com AC3 em substituição do AC1;  

� Adição de hortícolas e/ou leguminosas à maioria dos acompanhamentos 

AC1;  

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção das batatas e da 

massa; 

� Oferta de 15%, no máximo, de pratos com adição de alimentos ao AC2 para 

além de hortícolas;  

� Distribuição equitativa dos vários métodos de confecção dos hortícolas, à 

excepção dos fritos, cuja frequência deve ser menor;  

� Oferta de hortícolas repetidos em 30% dos pratos, no máximo; 

� Oferta de leguminosas repetidas em 40% dos pratos com AC3, no máximo; 

� Oferta de carne/pescado/ovo em 5% das sopas, no máximo;  

� Oferta de 30% de sopas repetidas, no máximo; 

� Oferta de fruta fresca em, pelo menos, 90% das sobremesas;  

� Oferta de fruta confeccionada ou em calda ou doces em 10% das 

sobremesas de fruta no máximo;  

� Oferta de extras para fruta em 5% das sobremesas de fruta no máximo;  

� Oferta de fruta repetida em 40% das sobremesas de fruta no máximo. 

Discussão 
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Uma vez que a amostra dos utentes internados no CHCB-PC é 

relativamente pequena (alguns serviços do internamento não foram incluídos e 

obteve-se uma amostra de 52% dos utentes internados nos serviços incluídos no 

estudo), deve ter-se algum cuidado na interpretação dos dados, pois esta taxa de 

resposta pode afectar a representatividade da população hospitalizada.  

Como seria de esperar, a amostra de utentes internados é mais 

envelhecida e menos escolarizada relativamente à amostra do refeitório, uma vez 

que esta última é, essencialmente, composta por alunos e pessoal do CHCB-PC. 

A satisfação global dos utentes do internamento e do refeitório do CHCB-

PC teve a pontuação de 3,9 e 3,3, respectivamente. Estes valores são baixos 

quando comparados com a elevada taxa de satisfação (4,5 pontos), obtida por 

Fallon et al, utilizando o ACHFPSQ para testar a satisfação dos utentes 

internados com o SA de um hospital australiano (15). Similarmente, outros estudos 

que avaliaram a satisfação dos utentes com o SA mencionaram haver níveis altos 

de satisfação (14, 24, 26-28).  

A satisfação global dos utentes do internamento, bem como as pontuações 

dadas às questões individuais, foram significativamente maiores do que no 

refeitório, apesar de aqui haver possibilidade de escolha do prato e das refeições 

serem todas preparadas no mesmo local e pelo mesmo pessoal. Isto pode dever-

se ao facto das expectativas relativamente ao SA dos utentes internados serem 

mais baixas. Muitos utentes já esperam encontrar nos hospitais, essencialmente 

nos públicos, refeições de baixa qualidade e as suas expectativas são muitas 

vezes confirmadas (7, 15). Por outro lado, os utentes que fazem as suas refeições 

no refeitório são maioritariamente funcionários do CHCB-PC que frequentam o 

refeitório diariamente, pelo que poderão ser mais exigentes com a qualidade do 
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SA. Apenas a questão referente à variedade do ementa, teve melhor pontuação 

no refeitório. Tal facto era expectável uma vez que no internamento, não há 

possibilidade de escolha das refeições principais, mas apenas oportunidade de 

escolher a composição dos lanches, entre tisana, cevada, leite ou leite com 

cevada e entre manteiga, compota ou queijo para o pão.  

Embora no presente estudo não se tenha descoberto qualquer relação 

entre o sexo e a satisfação com o SA, alguns estudos referem que as mulheres 

manifestam maior satisfação que os homens (25, 32). Na literatura verifica-se a 

mesma relação com os mais velhos relativamente aos mais jovens (25), à 

semelhança do que se constatou neste estudo, no internamento, pois a idade e a 

escolaridade apresentaram correlações fracas mas significativas com a satisfação 

global, sendo que os menos escolarizados têm tendência para manifestarem 

maior satisfação. No entanto, as relações encontradas na literatura não são 

consistentes. Fallon et al, utilizando o ACHFPSQ, não encontraram nenhuma 

relação entre a satisfação global e a idade dos utentes (15). Wright et al, com o 

mesmo questionário, verificou que a taxa de satisfação global com o SA era mais 

baixa nos utentes mais velhos, à semelhança do que sucedeu nos utentes do 

refeitório do CHCB-PC, no entanto não verificou diferenças significativas entre 

outros grupos demográficos (45). Apesar da correlação também ser fraca, os 

utentes internados que tinham mais apetite apresentavam maior satisfação global, 

o que vai de encontro aos resultados obtidos noutros estudos (15, 25, 29), no entanto 

há que ter em conta que o apetite varia ao longo do tempo de internamento e é 

influenciado por outros factores não relacionados com o SA, como a própria 

situação clínica e a medicação (28). Alguns estudos (26, 28) mencionam existir uma 

diminuição da satisfação com o SA à medida que aumenta o tempo de 
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internamento; outros referem fracos ou nenhuns efeitos do tempo de internamento 

sobre a satisfação dos utentes (25), como verificado no presente estudo, o que se 

pode dever ao facto de os utentes em causa terem, na maior parte dos casos, 

tempos de internamento curtos. À semelhança dos resultados encontrados 

noutros estudos (15, 24-26, 29) não se observaram diferenças significativas na 

satisfação global com o SA entre os diferentes tipos de dietas hospitalares. 

A classificação da melhor e da pior dimensão do SA (características do 

pessoal/serviço e qualidade alimentar, respectivamente) é concordante com a 

classificação observada no estudo australiano de Fallon et al. Segundo o autor, 

isto pode dever-se ao facto das características do pessoal e do serviço serem 

mais facilmente controladas que a qualidade alimentar. Além disso, é mais fácil 

adequar o serviço à heterogeneidade dos utentes do que os parâmetros da 

qualidade alimentar (15). De acordo com Trudeau e Dubé, a capacidade de 

adaptação às preferências e hábitos do utente é determinante na satisfação dos 

utentes com o SA (30). No entanto, segundo a literatura (15, 25, 26, 29) e de acordo com 

os resultados do presente estudo, a qualidade alimentar é o factor mais 

importante na determinação da satisfação global dos doentes. Assim, é imperativo 

que se melhore as características pertencentes a esta dimensão do SA do CHCB-

PC, de forma a aumentar a satisfação dos utentes.  

Relativamente ao internamento é necessário intervir quanto à variedade do 

ementa e ao sabor e aroma das refeições, pois foram as questões piores 

classificadas pelos utentes. No refeitório a melhoria do SA deve dar-se 

prioritariamente na textura da carne, considerada por muitos utentes como dura e 

seca, e no sabor e aroma das refeições. Wright et al demonstrou que a satisfação 

com o SA estava fortemente associada, entre outros factores, à variedade e sabor 
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das refeições e à textura da carne (45). Seria então importante melhorar a 

qualidade alimentar tanto no sabor como na textura dos alimentos. Para manter o 

conteúdo nutricional e a palatibilidade dos alimentos, estes devem ser servidos o 

mais rapidamente possível depois da sua preparação ou regeneração (6). Num 

hospital australiano verificou-se que melhorias da textura da carne, modificando 

os métodos de confecção, aumentaram a satisfação dos utentes relativamente à 

questão “a carne é dura e seca”. O mesmo não se verificou com as alterações 

efectuadas à confecção dos hortícolas, uma vez que, a este nível, há muitos 

contrastes de preferências dos utentes (15). No CHCB-PC os métodos de 

confecção mais utilizados para a carne são os assados, guisados e fritos; talvez 

se devesse variar mais a confecção, diminuindo as técnicas que tornam a carne 

mais dura e seca e aumentando os métodos saudáveis menos utilizados, 

nomeadamente, os cozidos e estufados com pouca ou nenhuma adição de 

gordura. Seria também vantajoso dar-se oportunidade aos utentes internados de 

terem um ementa com possibilidade de escolha do prato, como o que já acontece 

no refeitório e no serviço de internamento de obstetrícia do CHCB-PC e à 

semelhança do que já se encontra implementado no internamento de outros 

hospitais (15). A título de exemplo, o Serviço Nacional de Saúde da Escócia, 

implementou um programa designado Better hospital food (46), com uma série de 

medidas com vista a melhorar a alimentação hospitalar, nomeadamente, a 

possibilidade de escolha com um ementa variado, e ainda o funcionamento do SA 

24 horas por dia, a garantia de que os horários das refeições não são 

interrompidos com actos clínicos (excepto os emergentes) e uma melhoria na 

apresentação das refeições.  

Quinze por cento dos doentes internados já tinham rejeitado uma refeição 
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completa, o que revela haver algum desperdício alimentar no CHCB-PC. Este 

desperdício poderá estar subestimado, já que não se considerou a rejeição 

apenas de uma parte da refeição. Estes dados não parecem estar relacionados 

com a insatisfação com o SA, uma vez que a razão mais apontada para a rejeição 

de refeições foi a falta apetite, sendo esta relação significativa, e apenas 20% dos 

utentes que rejeitaram alguma refeição mencionaram que não gostavam da 

comida. Além disso, apesar de haver uma tendência para os utentes que 

atribuíram melhores pontuações de satisfação global, rejeitarem menos as 

refeições, esta relação não tem significado estatístico. No entanto, a confecção 

dos hortícolas e a temperatura das bebidas quentes poderão contribuir para a 

rejeição de refeições, uma vez que estas questões estão relacionadas de forma 

significativa com a rejeição de refeições, não se podendo descurar a qualidade a 

este nível, de forma a diminuir as rejeições de refeições pelos utentes internados. 

Para evitar as alterações da temperatura, deve servir-se as bebidas 

imediatamente a seguir à sua preparação. Outra solução pode ser a utilização de 

carros isotérmicos, pois asseguram a manutenção da temperatura; segundo 

Molero et al (17), uma das características mais valorizadas pelos utentes é a 

temperatura e estes carros mostraram aumentar a satisfação dos utentes 

hospitalizados. A questão referente à confecção dos hortícolas e as questões 

relativas à temperatura das refeições e bebidas foram bem classificadas no 

internamento, mas tiveram menor pontuação no refeitório, onde se deve 

aperfeiçoar este parâmetro, de forma a aumentar a satisfação dos utentes. Um 

estudo português detectou igualmente uma reduzida satisfação dos utentes 

relativamente à temperatura, atribuindo este facto ao sistema de distribuição 

utilizado (14).  
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De modo a influenciar positivamente a ingestão alimentar no internamento, 

sugerem-se medidas simples como questionar todos os doentes e/ou 

familiares/responsáveis aquando da admissão hospitalar sobre possíveis 

aversões alimentares e registar eventuais alergias/intolerâncias alimentares, 

necessidade de dietas terapêuticas, condições culturais, étnicas ou religiosas e 

dificuldades físicas que interfiram com a ingestão alimentar, assegurando a 

recepção da informação e a actuação em conformidade (6, 47). Propõe-se também 

que seja dada particular atenção aos doentes cujo estado nutricional é mais 

crítico, sendo neste caso, bastante útil a adopção de um método de rastreio 

nutricional, de modo a identificar os utentes em maior risco, que por sua vez, 

deverão ser referenciados ao Serviço de Nutrição, de forma a haver uma 

coordenação com o SA no sentido de uma personalização da dieta, indo de 

encontro não só às suas necessidades nutricionais, como também, aos seus 

gostos, hábitos, apetite e aversões alimentares, de modo a aumentar a sua 

ingestão alimentar.  

Para além de se proceder a mudanças com vista a melhorar os parâmetros 

mais criticados, é igualmente importante repetir periodicamente o questionário 

utilizado no presente estudo, a fim de monitorizar a eficácia das medidas 

implementadas na satisfação dos utentes. Esta também pode funcionar como 

uma estratégia para o controlo do risco de desnutrição hospitalar (15), sendo o 

ACHFPSQ, um instrumento adequado, pois possibilita a identificação das 

dimensões do SA que despertam menor satisfação e devem ser melhoradas (22). 

Relativamente à avaliação das ementas, convencionou-se que cada 

refeição deve ser constituída por sopa, prato e sobremesa, o que se verifica nas 

ementas do refeitório e da dieta geral do internamento. Tanto na ementa do 
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refeitório como na dieta geral do internamento, a distribuição das refeições entre 

pratos de carne e peixe é equitativa, o que está de acordo com as 

recomendações; no entanto não existem nas ementas pratos com ovo como fonte 

proteica principal, o que diminui a variedade de fontes proteicas dos pratos. 

Verificou-se um excesso de fritos tanto no refeitório como no internamento, entre 

17,1 e 51,4%, considerando-se essencial reduzir esta técnica culinária. A 

consistência e as cores que apresentam são aspectos sensoriais importantes 

para a estimulação do consumo de um prato (1, 38, 41, 42); em geral, as ementas 

apresentam poucos pratos com consistência semelhante entre os seus 

constituintes (0-2,9%); no entanto, idealmente, não deveria existir nenhum prato 

com estas características. Relativamente às cores dos constituintes dos pratos, 

detectou-se a existência de 1,4% de pratos monocromáticos no internamento e 

7,6% no refeitório, o que significa que este item ainda pode ser melhorado, apesar 

das percentagens serem baixas, pois um prato colorido, além de ser atractivo, 

favorece a ingestão de diferentes tipos de micronutrientes (38). Quanto à presença 

de pratos repetidos na ementa (todos os pratos em que a principal fonte proteica 

e respectivo método de confecção se repete (1)), no refeitório encontrou-se uma 

prevalência de pratos repetidos de 11,4% a 18,6%, o que é um número 

significativo, tendo em conta que a maioria dos consumidores utiliza o refeitório 

diariamente, pelo que é essencial diminuir estes números, de preferência para 

zero. No entanto, é de salientar que a maioria dos pratos apenas foi repetida uma 

vez. No internamento apenas existem 7,1% de pratos repetidos, o que é aceitável, 

uma vez que a média do tempo de internamento no CHCB-PC em 2008 foi de 7,7 

dias.  

A oferta de carne e pescado, deve ser a mais variada possível, dando 
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preferência ao peixe e às carnes brancas (aves e coelho) e não oferecendo 

carnes vermelhas mais que uma vez por semana. Na ementa da opção de dieta 

do refeitório a oferta de carne vermelha é apropriada e dá-se preferência às 

carnes brancas. No entanto, na dieta geral do internamento isto não acontece e a 

variedade não é bem conseguida, uma vez que apenas há oferta de carne de 

bovino, suíno, aves e peixes. No refeitório, na opção de carne, há uma elevada 

frequência de carnes de bovino e suíno, relativamente às carnes de aves e 

coelho, o que deve ser melhorado, dando-se preferência às carnes magras em 

detrimento das mais gordas, de forma a diminuir o teor de gordura e energia e 

melhorar a adequação nutricional das refeições. É de salientar a elevada 

prevalência de carne de porco tanto no refeitório como no internamento, o que 

poderá estar relacionado com os hábitos alimentares da população em causa. Na 

opção de peixe e de dieta há maior frequência de peixe comparativamente ao 

marisco e aos cefalópodes, o que é desejável. No internamento e na opção de 

dieta do refeitório a quantidade de pratos com vários tipos de carne ou pescado, 

com ovo além da principal fonte proteica ou com enchidos é mínima. Porém, nas 

opções de carne e peixe do refeitório encontram-se estas características mais 

frequentemente, o que se poderá traduzir num excesso proteico e/ou lipídico. As 

técnicas de confecção utilizadas devem ser variadas, evitando os fritos. Isto não 

se verifica nas ementas avaliadas, já que no internamento e na opção de dieta do 

refeitório a maioria dos pratos contêm carne ou pescado assado, havendo poucos 

cozidos e nenhuns grelhados e estufados, que são formas saudáveis de 

confecção se for utilizada nenhuma ou reduzida quantidade de gordura de adição. 

No refeitório encontra-se uma elevada prevalência de fritos e guisados nas 

opções de carne e peixe. Assim, verifica-se uma utilização reduzida de métodos 
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de confecção com pouca gordura de adição, cuja frequência de uso deveria ser 

pelo menos 60% dos pratos (40). Além disso, grande parte das carnes brancas e 

pescados são oferecidos fritos, principalmente no refeitório, o que diminui 

significativamente o seu valor como alimento saudável. Soma-se ainda o 

problema da oferta de aves com pele, contribuindo para aumentar o valor calórico 

das refeições, mesmo quando é oferecida carne branca. Seria importante retirar 

todas as peles das aves e gorduras visíveis das carnes em geral. O número de 

pratos com carne ou pescado repetido é muito elevado no refeitório, sendo 

importante aumentar a variabilidade das fontes proteicas das refeições. Já no 

internamento este valor é mais adequado.  

É urgente limitar a oferta de alimentos ricos em gorduras trans, como 

molhos gordos, purés (com manteiga/margarina) e fritos, juntamente com o 

acompanhamento AC1, uma vez que este tipo de gordura é prejudicial à saúde 

dos utentes e é oferecido de forma exagerada. A distribuição dos diferentes 

acompanhamentos AC1 pelos pratos não é equitativa, pelo que se recomenda um 

maior equilíbrio na oferta de arroz, massa e batatas. Apenas no refeitório foram 

disponibilizadas leguminosas como acompanhamento em substituição do AC1, 

em 3,8% dos pratos; por isso recomenda-se o seu aumento para pelo menos 15% 

dos pratos, tanto no refeitório como no internamento. É necessário aumentar a 

adição de hortícolas e/ou leguminosas variados ao arroz, à massa e às batatas, 

de forma a melhorar a variedade dos pratos e a enriquecer o seu valor nutricional, 

uma vez que a oferta de AC1 com adição de hortícolas e/ou leguminosas é muito 

reduzida, excepto nos pratos de arroz da ementa da dieta geral do internamento. 

Tendo em conta a elevada prevalência de batatas fritas na opção de carne do 

refeitório e de puré no internamento, seria crucial diminuir a frequência destes 
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alimentos, pois são mais ricos em gorduras, comparando com as restantes formas 

de confecção de batatas. A massa é oferecida sempre cozida; apesar deste ser 

um método de confecção saudável, deveria haver oferta de outros tipos de 

confecção da massa com reduzida adição de gordura, diminuindo, a monotonia 

dos pratos.  

No CHCB-PC os utentes têm oportunidade de consumir diariamente 

produtos hortícolas, o que é de valorizar. No entanto, no refeitório, apesar dos 

hortícolas mencionados na ementa não serem acompanhados de gorduras trans, 

um dos temperos disponíveis para as saladas é a maionese; seria vantajoso 

diminuir a oferta deste tipo de molhos, bem como a adição de outros alimentos ao 

AC2, como por exemplo farinhas, queijo e bacon, pois aumentam o valor calórico 

dos mesmos. Além disso, há uma elevada oferta de hortícolas fritos, que contêm 

ainda adição de farinha, e uma reduzida variabilidade de métodos de confecção. 

Seria útil introduzir novas formas de apresentar os hortícolas nos pratos, de 

maneira a incentivar o seu consumo, como legumes assados ou estufados, com 

pouca gordura de adição. Esta seria também uma forma de reduzir a oferta de 

hortícolas repetidos que é excessiva tanto no refeitório como no internamento. No 

internamento a oferta de leguminosas é suficiente, no entanto, são repetidas em 

75% dos pratos. No refeitório a sua oferta é baixa. Assim, é essencial, introduzir 

novos tipos de leguminosas para além das ervilhas, como feijão, grão-de-bico, 

lentilhas, favas e soja.  

No geral, a oferta de sopas é adequada, pois apenas 7,1% das sopas são 

canja e, além disso, quando a sopa é canja no refeitório, geralmente há uma 

segunda opção de sopa de hortícolas. Outro factor importante que foi cumprido foi 

o facto de mais de 85% das sopas conterem pedaços, isto é, hortícolas inteiros. 
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Deveria reduzir-se a oferta de sopas com adição de carne, nomeadamente 

enchidos, pois empobrece o valor nutricional da sopa. Além disso, seria 

importante aumentar a variedade de sopas oferecidas, sendo, para isso, 

necessário introduzir novas sopas na ementa.  

As sobremesas do internamento deveriam oferecer mais frequentemente 

fruta fresca, diminuindo a oferta de fruta em calda, confeccionada e, 

principalmente, de doces. Além disso, há uma elevada repetição do tipo de fruta 

oferecida, sendo crucial aumentar a variedade dos frutos. 

Globalmente, as refeições da ementa da dieta geral do internamento são 

mais saudáveis que as da ementa do refeitório, cuja percentagem de critérios pré-

estabelecidos cumpridos foi um pouco inferior, o que pode estar relacionado com 

ao facto dos utentes internados terem considerado as suas refeições saudáveis e 

os utentes do refeitório terem dado uma pontuação inferior a este parâmetro. 

Pode ainda estar relacionado com o facto da satisfação global ter sido superior no 

internamento. 

Apesar da confecção dos hortícolas ser monótona, oferecendo 

maioritariamente cozidos, os utentes internados pontuaram positivamente a 

confecção dos legumes; isto pode dever-se ao facto do tempo de internamento 

ser relativamente curto; ou então pode concluir-se que os utentes preferem os 

hortícolas cozidos.  

Mesmo o acompanhamento AC1, a fonte proteica e a sua confecção sendo 

diferentes nas três opções da ementa do refeitório, os utentes manifestaram 

alguma insatisfação relativamente à variedade existente entre as três opções para 

poderem escolher a refeição que querem. A lacuna pode estar no 

acompanhamento AC2 que é menos variado e na sopa, pois normalmente só há 
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uma sopa por dia, não havendo possibilidade de escolha. 

Quando as suas expectativas são satisfeitas ou excedidas, os utentes 

mostram-se, geralmente, mais satisfeitos. Por isso, os responsáveis pelos 

serviços de alimentação hospitalares devem preocupar-se em identificar o que os 

utentes esperam do SA e em como satisfazer essas expectativas (15, 26).  

Face às falhas apontadas a melhoria das ementas parece ser uma medida 

importante a tomar, pois pode conduzir a uma maior e mais adequada ingestão, 

diminuir o desperdício alimentar e contribuir para diminuir o risco de desnutrição 

hospitalar.  

É necessário uma reestruturação dos sistemas de cuidados de saúde 

focada nos doentes e na forma de lhes fornecer os serviços, estabelecendo 

políticas de saúde com protocolos específicos (6, 26). Deve assegurar-se que o 

estado nutricional, necessidades e preferências de cada doente são tidos em 

conta, sendo para isso necessário criar um grupo multidisciplinar coordenador da 

alimentação dos utentes, com pessoal da restauração, administração, médicos, 

enfermeiros, nutricionistas/dietistas e farmacêuticos (6).  

Além disso, seria interessante repensar o método de produção de 

refeições. O sistema de cook-chill, tem vindo a ser alargado, especialmente à 

restauração hospitalar, apresentando bons resultados (6, 48). Este, apesar de, 

segundo alguns estudos, não possibilitar todos os tipos de pratos, diminuir a 

possibilidade de escolha de diferentes tamanhos das refeições e poder levar a 

perda de vitaminas (48-50), tem várias vantagens relativamente ao método 

tradicional de cozinhar e servir: melhoria na economia, gestão do tempo e 

qualidade global, aumento da oferta e o facto dos pratos possíveis de elaborar 

serem mais pobres em gordura e sal, com menos molhos (48, 49, 51). Além disso 
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McClelland e Williams referem que o cook-chill facilita o fornecimento das 

recomendações nutricionais (49). Noutro estudo que compara o cook-chill com o 

método de cozinhar a vapor (“steamplicity”) verificou-se que o cook-chill resultou 

numa maior ingestão energética (51); mas a aceitação por parte dos utentes é 

menor (16). Cabe à administração dos hospitais ponderar todos os factores e 

decidir qual o método mais adequado.  

Este estudo teve como limitações o facto da escala utilizada no 

questionário da satisfação dos utentes com o SA ser ímpar, pois as pessoas 

podem tender a escolher as opções intermédias. A comparação com o estudo de 

Fallon et al (15), utilizando o mesmo questionário (ACHFPSQ), também apresenta 

a limitação da tradução, que além de retirar a validade do questionário, modifica 

inevitavelmente as perguntas, e o facto de este questionário ter sido elaborado 

para a população australiana que é culturalmente muito diferente da portuguesa. 

Outro factor diferencial entre o CHCB-PC e os hospitais australianos onde foi 

validado e aplicado o questionário, é o facto de nestes últimos haver a 

possibilidade de escolha das refeições. Outra limitação foi o facto do questionário 

ter sido feito de forma indirecta nos utentes sem escolaridade e/ou com 

dificuldades físicas e de forma directa nos restantes utentes, tendo este sido 

validado para ser aplicado de forma directa. Além disso, nos estudos de Capra et 

al (22) e de Fallon et al (15), os utentes responderam aos questionários no horário 

das refeições, o que também aconteceu com os utentes do refeitório do CHCB-

PC, mas não com os utentes internados, o que pode ter influenciado os 

resultados. 

Estudos futuros devem centrar--se em melhores formas de recolher dados 

sobre a satisfação dos utentes, nomeadamente métodos que forneçam 
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informações mais úteis, representativas, eficazes e com menores custos e sobre 

qual a melhor ocasião para efectuar a avaliação (26).  

 

Conclusão 

 A satisfação global dos utentes internados com o SA do CHCB-PC foi boa, 

sendo a satisfação dos utentes do refeitório um pouco menor. A qualidade 

alimentar é a dimensão do SA que gera maior insatisfação; é também esta a 

dimensão que melhor prediz a satisfação global. É, por isso, essencial melhorar o 

SA ao nível da qualidade alimentar, essencialmente na variedade da ementa, na 

textura da carne e no sabor dos alimentos.  

No geral, a qualidade da ementa do internamento é um pouco superior à do 

refeitório. No entanto, ambas devem ser melhoradas, pois evidenciaram várias 

falhas, essencialmente: elevada repetição de pratos completos, carnes e 

pescado, hortícolas, leguminosas, sopas, sobremesas e métodos de confecção, 

excesso de fritos e gorduras trans, ausência de pratos com ovo como principal 

fonte proteica e reduzida oferta de leguminosas, fruta fresca como sobremesa, 

carnes magras e aves livres de peles, pelo que todos estes factores devem ser 

aperfeiçoados.  

Concluindo, é necessário aumentar a satisfação dos utentes com o SA, 

diminuir o desperdício alimentar hospitalar, aumentar a ingestão alimentar e 

promover a adequação nutricional aos utentes. Torna-se, portanto, fundamental o 

estabelecimento de políticas de saúde e de um grupo multidisciplinar coordenador 

da alimentação dos utentes que melhorem o SA do CHCB-PC, de forma a ir ao 

encontro das necessidades e preferências dos utentes.  
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Anexo 1 

Aprovação pelo Conselho de Administração e Comissão de ética do 
CHCB, E. P. E. 
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Anexo 2 
 

Termo de consentimento informado 
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Anexo 3 
 

Questionário de Satisfação dos utentes internados com o Serviço de 
Alimentação do CHCB, E. P. E. 
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Questionário de satisfação dos utentes com o Serviço de Alimentação do 

Centro Hospitalar Cova da Beira , E.P.E. 

  

O Serviço de Nutrição e Actividade Física do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E.P.E., com vista 

a melhorar o Serviço de Alimentação necessita de saber as suas opiniões através do preenchimento 

deste questionário. A participação neste estudo é completamente voluntária e a suas respostas não 

irão de forma alguma afectar os seus cuidados de saúde e serão sempre confidenciais. Obrigada. 

 

 
 
Por favor gostaríamos que se sentisse à vontade para fazer outros comentários acerca do Serviço de 
Alimentação do Hospital: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 Sempre Muitas vezes Ás vezes Quase 
nunca Nunca 

1. A comida do hospital é tão boa como eu 
estava à espera. 

     

2. A louça e os talheres estão desgastados e/ou 
sujos. 

     

3. Os funcionários que entregam as refeições são 
asseados e limpos. 

     

4. Durante a refeição o cheiro do hospital 
incomoda-me  

     

5. As refeições do hospital são saudáveis.       
6. Sou incomodado com o barulho da recolha 
dos tabuleiros das refeições já terminadas. 

     

7. As bebidas frias estão à temperatura certa.      
8. Gosto da forma como os legumes são 
cozinhados. 

     

9. A comida é saborosa.      
10. As bebidas quentes estão à temperatura 
certa. 

     

11. Os funcionários que recolhem o meu 
tabuleiro da refeição já terminada são simpáticos 
e educados. 

     

12. Gostaria de poder escolher diferentes 
tamanhos das refeições.  

     

13. O menu é suficientemente variado para 
escolher as refeições que quero. 

     

14. As refeições frias estão à temperatura certa.      
16. As refeições têm um sabor/aroma óptimo.      
17. As refeições quentes estão à temperatura 
certa. 

     

18. A carne é dura e seca.      

 Muito 
Bom Bom Mais ou 

menos  Fraco Muito 
Fraco 

No geral, como classifica a sua satisfação com o 
serviço de alimentação? 

     



 a14 
Questões Adicionais: 

 
Informação geral 
 
Esta secção destina-se a questões sobre si, de modo a permitir-nos identificar o grau de satisfação dos 

vários grupos de utentes, o que por sua vez nos ajudará a alcançar o nosso objectivo de tornar 

melhor o Serviço de Alimentação.  

Toda a informação é confidencial. Todas as questões são opcionais, não sendo necessário completar 

as questões que lhe causem algum desconforto. 

 
Idade: ___ anos    

 
Género: Feminino �  Masculino �    

 

Há quanto tempo está no hospital?  

Menos de 1 semana �     1-2 semanas �     2-4 semanas �    1-2 meses �    Mais de 2 meses � 

 
Comparando com o que costuma comer, no hospital come: 

Igual �                          Mais �                         Menos � 

 
Sabe que tipo de dieta tem tido durante a maior parte da sua estadia no Hospital? 

� Geral/Diabética/Ligeira 

� Hiperproteica/Hipercalórica 

� Dieta restritiva por razões médicas (ex.: Dieta renal, sem glúten, etc.)  

� Dieta triturada ou cremosa 

� Não sabe 

 

Já alguma vez aconteceu não comer alguma refeição?  Sim �    Não  �      

Se sim, qual:    Pequeno-almoço �      Meio da manhã �      Almoço (sopa, prato e sobremesa) �   

Lanche �     Jantar (sopa, prato e sobremesa) �     Ceia �    

Quantas vezes? 1 a 3 vezes por semana �  3 a 7 vezes por semana � mais de 7 vezes por semana � 

Se sim: Porquê? _________________________________________________________________________ 

 

Necessitou de ajuda para preencher este questionário? � Não    � Sim 

 Sempre Muitas vezes Às 
vezes 

Quase 
nunca Nunca 

20. Eu recebo comida suficiente.      
21. Ainda sinto fome no final das refeições.      
22. Sinto fome entre as refeições.      
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Anexo 4 
 

Questionário de Satisfação dos utentes do refeitório com o Serviço de 
Alimentação do CHCB, E. P. E. 
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Questionário de satisfação dos utentes com o Serviço de Alimentação do 

Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 

 

O Serviço de Nutrição e Actividade Física do Centro Hospitalar da Cova da Beira, E.P.E., com vista 

a melhorar o Serviço de Alimentação, necessita de saber as suas opiniões através do preenchimento 

deste questionário. A participação neste estudo é completamente voluntária e a sua resposta será 

sempre confidencial. Obrigada. 

 
Idade: ____ anos  
Género: Feminino �     Masculino �   
Grau de escolaridade:           sem escolaridade  �                 1º ciclo do ensino básico (4ª classe)  �                    
2º ciclo do ensino básico (6º ano) �        3º ciclo do ensino básico (9ºano)  �     Ensino secundário 
(12º ano) �      Ensino superior (bacharelato/licenciatura) �         Mestrado ou doutoramento    �    

 
 
Por favor, gostaríamos que se sentisse à vontade para fazer outros comentários acerca do Serviço de 
Alimentação do Hospital: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 SSempre Frequentemente 
Ás 

vezes 
Raramente Nunca 

1. A comida do hospital é tão boa como eu 
esperava. 

     

2. A louça e os talheres estão desgastados 
e/ou sujos. 

     

3. Os funcionários que entregam as refeições 
são asseados e limpos. 

     

4. Durante a refeição o cheiro do hospital 
incomoda-me. 

     

5. Posso escolher uma refeição saudável no 
hospital. 

     

6. Sou incomodado com o ruído da recolha 
dos tabuleiros das refeições já terminadas. 

     

7. As bebidas frias estão à temperatura certa.      
8. Gosto da forma como os legumes são 
cozinhados. 

     

9. A comida é saborosa.      
10. O menu é suficientemente variado para 
escolher as refeições que quero. 

     

11. As refeições frias estão à temperatura certa.      
12. As refeições têm um sabor/aroma óptimo.      
13. As refeições quentes estão à temperatura 
certa. 

     

14. A carne é dura e seca.      

 
Muito 
Bom 

Bom 
Mais ou 
menos  

Fraco 
Muito 
Fraco 

No geral, como classifica a sua satisfação com 
o serviço de alimentação? 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

a19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5

Definições dos métodos de confecção 
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Método de
Confecção Definição

Assar Processo de cozimento por calor radiante seco em que o alimento 
é tostado até adquirir uma crosta por fora, que impede a saída do 
suco, deixando-o húmido e cozido por dentro. O assado pode ser 
cozido no próprio suco do alimento ou em gordura. Este 
procedimento pode ser feito em espeto, grelha, no forno de 
convecção ou forno com calor combinado (seco + vapor).  

Cozer Processo culinário que consiste em tornar um alimento 
comestível, muito apetecível e saboroso, pela acção do calor. O 
método usado pelo SA do CHCB é cozer em água (com adição 
de gordura): método de cozedura em que o alimento coze 
directamente em água fervente. 

Estufar Cozinhar um alimento no seu próprio suco, adicionando-lhe muito 
pouco liquido e/ou também pequena quantidade de matéria 
gorda, num recipiente fechado, em lume brando, pelo tempo 
necessário para cozer o alimento. 

Guisar Método em que se refoga primeiro ligeiramente os ingredientes, 
acrescentando depois um pouco de líquido (água, caldo, fundo, 
vinho) e deixa cozer em lume brando. O guisado é cozido em 
gordura, no líquido e no vapor. 

Fritar Método culinário no qual o alimento é cozinhado num banho de 
gordura ou óleo quente, para os cozer ou alourar. 

Grelhar Técnica de cozinhar na qual os alimentos são cozidos por um tipo 
de radiação de calor colocado abaixo do alimento, sem utilização 
de gordura. 

 
Tabela 1 – Definições dos métodos de confecção utilizadas para a avaliação das 

ementas 
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Anexo 6 

Tabelas relativas aos Resultados da Avaliação da Satisfação de uma 
Amostra de Utentes com o Serviço de Alimentação do CHCB 
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Tabela 2 – Características sócio-demográficas da amostra de utentes 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Características contextuais da amostra de utentes internados 
 
 
 
 
 
 
 

Refeitório Internamento Características 
Nº utentes % Nº utentes %

Idade (anos)  
18-29  91 42,3 7 7,1 
30-44 81 37,7 2 2,0 
45-59 26 12,1 25 25,3 
60-69 0 0,0 17 17,2 
�70 0 0,0 48 48,5 
Missing 17 7,9 0 0,0 
Género  
Feminino 118 54,9 39 39,4 
Masculino  79 36,7 60 60,6 
Missing 18 8,4 0 0,0 
Escolaridade  
Sem escolaridade 0 0,0 23 23,2 
4ª classe 0 0,0 53 53,5 
6º ano 3 1,4 4 4,0 
9º ano 11 5,1 6 6,1 
12º ano 41 19,1 7 7,1 
Bacharelato ou Licenciatura 131 60,9 5 5,1 
Mestrado ou Doutoramento 14 6,5 1 1,0 
Missing 15 7,0 0 0,0 

Características Nº utentes % 
Tipo de dieta   
Geral/Diabética/Ligeira 76 76,8 
Restritiva por razões médicas 12 12,1 
Consistência mole 11 11,1 

Tempo de internamento 
<1 Semana 63 63,6 
1-2 Semanas 26 26,3 
2-4 Semanas 7 7,1 
4-8 Semanas  2 2,0 
>8 Semanas 1 1,0 

Apetite  
Normal 48 48,5 
Maior que o habitual 7 7,1 
Menor que o habitual 44 44,4 
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Tabela 4 – Características relativas à rejeição de refeições 

 

Tabela 5 – Pontuação das questões e dimensões do serviço de alimentação do 
internamento 

Rejeição de refeições Nº utentes % 
Qual refeição?   
Pequeno-almoço 1  
Almoço 6  
Lanche da tarde 6  
Jantar 7  
Ceia 3  

Quantas vezes por semana?   
1-3 11 73 
4-7 3 20 
>7 1 7 

Porquê?   
Falta de apetite 11 73 
Não gostar da comida 3 20 
Má disposição 1 7 
Total 15 100 

Internamento   

Dimensões do 
serviço Afirmações 

Pontuação 
média das 
afirmações 

Pontuação 
média das 
dimensões 

A comida do hospital é tão boa como eu estava à espera. 4,0 
As refeições do hospital são saudáveis. 4,5 
Gosto da forma como os legumes são cozinhados. 4,1 
A comida é saborosa. 3,7 
O menu é suficientemente variado para escolher as 
refeições que quero. 

2,6 

As refeições têm um sabor e aroma óptimos. 3,7 

Qualidade 
alimentar 

A carne é dura e seca. 3,8 

3,8 

As bebidas frias estão à temperatura certa. 4,8 
As bebidas quentes estão à temperatura certa. 4,3 

Qualidade do 
serviço 

As refeições frias estão à temperatura certa. 4,8 

4,6 

Os funcionários que entregam as refeições são asseados 
e limpos. 

4,9 Características 
do pessoal/ 
serviço  Os funcionários que recolhem o meu tabuleiro da refeição 

já terminada são simpáticos e educados. 
4,9 

4,9 

A louça e os talheres estão desgastados e/ou sujos. 4,7 
Durante a refeição, o cheiro do hospital incomoda-me. 4,6 

Ambiente físico 

Sou incomodado com o barulho da recolha dos tabuleiros 
das refeições já terminadas. 

4,7 

4.7 

Gostaria de poder escolher diferentes tamanhos das 
refeições. 

4,5 Não aplicável Independentes 

As refeições quentes estão à temperatura certa. 4,4 Não aplicável 
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Tabela 6 – Pontuação das afirmações e dimensões do serviço de alimentação do 

refeitório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7 – Comentários dos utentes do internamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refeitório 

Dimensões do 
serviço Afirmações 

Pontuação 
média das 
afirmações 

Pontuação 
média das 
dimensões 

A comida do hospital é tão boa como eu estava à espera. 3,0 
As refeições do hospital são saudáveis. 3,3 
Gosto da forma como os legumes são cozinhados. 3,3 
A comida é saborosa. 3,3 
O menu é suficientemente variado para escolher as 
refeições que quero. 

3,3 

As refeições têm um sabor e aroma óptimos. 3,1 

Qualidade 
alimentar 

A carne é dura e seca. 2,8 

3,2 

As bebidas frias estão à temperatura certa. 3,8 Qualidade do 
serviço As refeições frias estão à temperatura certa. 3,7 

3,8 

Características 
do pessoal/ 
serviço  

Os funcionários que entregam as refeições são asseados 
e limpos. 

4,4 4,4 

A louça e os talheres estão desgastados e/ou sujos. 3,5 
Durante a refeição, o cheiro do hospital incomoda-me. 4,4 

Ambiente físico 

Sou incomodado com o barulho da recolha dos tabuleiros 
das refeições já terminadas. 

4,1 

4,0 

Independente As refeições quentes estão à temperatura certa. 3,3 Não aplicável 

Comentários % 
Uso limitado de temperos (sal e 
azeite) 

 
30 

Grande quantidade de comida 
servida no prato 

 
20 

Reduzida quantidade de peixe 
servido no prato 

 
10 

Má confecção dos farináceos (arroz 
e massa) 

 
20 

Fraca qualidade do pão 10 
Fraca variabilidade dos lanches 10 
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Tabela 8 – Comentários dos utentes do refeitório 

Comentários %
Fraca variabilidade 19,1 
Preços altos 4,5 
Menu com reduzidas opções 7,9 
Refeições pouco saudáveis 23,6 
Reduzida quantidade de comida servida no 
prato 

 
5,6 

Fraca qualidade dos alimentos 12,3 
Queixas relacionadas com os funcionários  9,0 
Mau serviço 11,2 
Má apresentação 1,1 
Má confecção dos alimentos 2,2 
Ambiente físico deficiente 2,2 
Falta de pratos regionais 1,1 
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Anexo 7 

Tabelas relativas aos Resultados da Avaliação das Ementas do 
CHCB-PC 
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Tabela 9 – Avaliação detalhada de dados gerais da ementa do refeitório (média entre 
o almoço e o jantar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQE-d Refeitório Resultado 

Avaliação ciclo de 5 semanas Opção carne Opção peixe Opção dieta 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº 
dias 

% 
total 

Nº 
dias 

% 
total 

Nº 
dias 

% 
total 

1. Nº dias úteis 35,0 100 35,0 100 35,0 100 

2. Nº total pratos completos oferecidos no período 35,0 100 35,0 100 35,0 100 

ITENS GERAIS – PRATO COMPLETO       

3. nº total de pratos completos de carne 34,5 98,6 0,0 0 17,5 50 
4. nº total de pratos completos de peixe 0,0 0 34,5 98,6 17,5 50 
5. nº total de pratos completos de ovo 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
6. prato completo com algum alimento frito 18,0 51,4 14,0 40 6,0 17,1 
7. repetição da técnica de confecção no mesmo 
prato completo 18,0 51,4 15,0 42,9 20,0 57,1 

8. prato completo com consistência semelhante 1,0 2,9 0,5 1,4 0,0 0 
9. prato completo com cores semelhantes (1cor) 0,5 1,4 7,5 21,4 0,0 0 

10. repetição de pratos 4,0 11,4 6,5 18,6 6,5 18,6 
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Tabela 10 – Avaliação detalhada da carne, pescado e ovo da ementa do refeitório 
(média entre o almoço e o jantar) 

 
Nota: 

Item 29: percentagem relativamente aos pratos com carne branca;  

Item 30: percentagem relativamente aos pratos com aves ou peixes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AQE-d Refeitório Resultado 
Avaliação ciclo de 5 semanas Opção carne Opção peixe Opção dieta 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº 
dias % Total Nº 

dias % Total Nº 
dias % Total 

CARNE, PESCADO E OVO       

Tipo ou variedade de carne, pescado e ovo       

11. carne de bovino  10,5 30 0,0 0 1,5 4,3 

12. carne de suino  13,5 38,6 0,5 1,4 7,0 20 

13. carne branca: frango, perú e coelho  8,5 24,3 0,0 0 9,0 25,7 

14. outras carnes: borrego, pato  1,5 4,3 0,0 0 0,5 1,4 

15. peixe  0,0 0 26,0 74,3 16,0 45,7 

16. marisco e cefalópodes  1,5 4,3 8,5 24,3 2,5 7,1 
17. variadas (diversos tipos de carne ou pescado no mesmo 
prato) 6,0 17,1 2,0 5,7 1,5 4,3 

18. carne/pescado + ovo 3,5 10 4,0 11,4 1,5 4,3 

19. presença de enchidos 6,5 18,6 0,0 0 0,0 0 

20. carne/pescado repetidos 18,5 52,9 14,0 40 12,5 35,7 

Técnicas  de confecção de carnes, pescado e ovo       

21. assado 7,0 20 9,0 25,7 26,0 74,3 

22. cozido 0,5 1,4 1,0 2,9 4,0 11,4 

23. estufado 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

24. guisado 15,5 44,3 14,0 40 5,0 14,3 

25. frito 12,0 34,3 10,5 30 0,0 0 

26. grelhado 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

27. repetição de técnicas culinárias de carne, pescado e ovo 
entre as opções 

0,5 
1,4% 

28. pescado frito 0,0 0 10,5 30 0,0 0 

29. carne branca frita 1,5 17,6 0,0 0 0,0 0 

30. carne de frango, perú ou peixe preparados sem pele 0,5 7,7 1,5 5,8 0,5 2 
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Tabela 11 – Avaliação detalhada do acompanhamento tipo 1 (cereais e derivados e 
tubérculos) da ementa do refeitório (média entre o almoço e o jantar) 

 
 
Nota: 

Item 36: percentagem relativamente aos pratos com arroz;  

Item 38 a 44: percentagem relativamente aos pratos com batatas; 

Item 46 a 49: percentagem relativamente aos pratos com massa. 

 

 
 

AQE-d Refeitório Resultado 

Avaliação ciclo de 5 semanas Opção carne Opção peixe Opção dieta 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº 
dias % Total Nº 

dias % Total Nº 
dias % Total 

31. ACOMPANHAMENTOS AC1 (cereais e derivados e 
tubérculos) 34,5 98,6 31,5 90 35,0 100 

32. alimentos integrais, com adição de sementes, frutos gordos ou 
secos 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

33. alimentos fritos 15,5 44,3 6,0 17,1 0,5 1,4 

34. alimentos ricos gorduras trans 3,0 8,5 7,0 20 5,0 14,3 

35. arroz 11,5 32,9 15,0 42,9 13,0 37,1 

      36. adição de hortícolas e/ou leguminosas 3,0 26,1 7,5 50 5,5 42,3 

37. batata 20,5 58,6 15,5 44,3 19,0 54,3 

      38. adição de hortícolas e/ou leguminosas 0,0 0 0,5 3,2 0,0 0 

      39. assada 2,0 9,8 1,0 6,5 2,5 13,2 

      40. cozida 3,0 14,6 3,0 19,4 8,5 44,7 

      41. estufada 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      42. guisada 0,0 0 1,0 6,5 2,0 10,5 

      43. frita 15,0 73,1 6,0 38,7 0,5 2,6 

      44. puré 0,5 2,4 4,5 29,0 5,5 28,9 

45. massa 5,0 14,3 0,5 1,4 3,5 10 
      46. adição de hortícolas e/ou leguminosas 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
      47. cozida 4,5 90 0,5 100 3,5 100 

      48. estufada 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

      49. guisada 1,0 10 0,0 0 0,0 0 
50. arroz e batata OU arroz e massa OU batata e massa 
OU arroz, batata e massa 2,0 5,7 0,0 0 1,0 2,9 

51. repetição do AC1 entre as opções 0,5 
1,4% 
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Tabela 12 – Avaliação detalhada do acompanhamento tipo 2 (hortícolas) e tipo 3 
(leguminosas) da ementa do refeitório (média entre o almoço e o jantar) 

 
Nota: 

Item 58 a 66: percentagem relativamente aos pratos com hortícolas confeccionados;  

Item 68 a 70: percentagem relativamente aos pratos com hortícolas crus; 

Item 74: percentagem relativamente aos pratos com leguminosas; 

 

 
 
 
 
 

AQE-d Refeitório Resultado 

Avaliação ciclo de 5 semanas Opção carne Opção peixe Opção dieta 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total Nº dias % Total Nº dias % Total 

52. ACOMPANHAMENTO AC2 (hortícolas) 35,0 100 35,0 100 35,0 100 
53. alimentos integrais, com adição de sementes, 
frutos gordos ou secos 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

54. alimentos fritos 0,0 0 0,5 1,4 3,0 8,6 

55. alimentos ricos em gorduras trans  0,0 0 0,0 0 0,0 0 

56. adição de alimentos para além de hortícolas 0,5 1,4 1,5 4,3 8,0 22,9 

57. Hortícolas confeccionados 0,5 1,4 1,5 4,3 28,5 81,4 

       58. 1 tipo  0,0 0 0,5 33,3 5,5 19,3 

       59. 2 tipos 0,0 0 0,0 0 19,0 66,7 

       60. 3 ou mais tipos 0,5 100 1,0 66,7 4,0 14,0 

       61. assado 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

       62. cozido 0,5 100 1,0 66,7 23,0 80,7 

       63. estufado 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

       64. guisado 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

       65. frito 0,0 0 0,5 33,3 5,5 19,3 

       66. Hortícolas confeccionados repetidos 0,0 0 0,0 0 17,0 59,6 

67. Hortícolas crus 35,0 100 35,0 100 35,0 100 

       68. 1 tipo 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

       69. 2 tipos 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

       70. 3 ou mais tipos 35,0 100 35,0 100 35,0 100 

72. Repetição do AC2 entre as três opções 35 
100% 

ACOMPANHAMENTO AC3 (leguminosas)    

73. PRESENÇA DE LEGUMINOSAS NO PRATO 2,0 5,7 7,0 20 2,5 7,1 

       74. Leguminosas repetidas 0,0 0 3,5 50 2,0 80 
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Tabela 13 – Avaliação detalhada de dados gerais da ementa da dieta geral do 
internamento (média entre o almoço e o jantar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQE-d Dieta Geral Doentes 

Avaliação ciclo de 5 semanas 
Resultado 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total 

1. Nº dias úteis 35,0 100 

2. Nº total pratos completos oferecidos no período 35,0 100 

ITENS GERAIS - PRATO COMPLETO 0,0  

3. nº total de pratos completos de carne 17,5 50 

4. nº total de pratos completos de peixe 17,5 50 

5. nº total de pratos completos de ovo 0,0 0 

6. prato completo com algum alimento frito 6,0 17,1 

7. repetição da técnica de confecção no mesmo prato completo 24,0 68,6 

8. prato completo com consistência semelhante 1,0 2,9 

9. prato completo com cores semelhantes (1cor) 0,5 1,4 

10. repetição de pratos 2,5 7,1 
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Tabela 14 – Avaliação detalhada da carne, pescado e ovo da ementa da dieta geral do 
internamento (média entre o almoço e o jantar) 

 
Nota: 

Item 29: percentagem relativamente aos pratos com carne branca;  

Item 30: percentagem relativamente aos pratos com aves ou peixes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AQE-d Dieta Geral Doentes 

Avaliação ciclo de 5 semanas 
Resultado 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total 

CARNE, PESCADO E OVO   

Tipo ou variedade de carne, pescado e ovo 1,0  

11. carne de bovino 4,5 12,9 

12. carne de suíno 8,0 22,9 

13. carne branca: frango, perú e coelho 5,5 15,7 

14. outras carnes (borrego, pato…) 0,0 0 

15. peixe 17,5 50 

16. marisco e cefalópodes 0,0 0 

17. variadas (diversos tipos de carne ou pescado no mesmo prato) 0,5 1,4 

18. carne/pescado + ovo 0,0 0 

19. presença de enchidos (rancho, alheira, cozido à portuguesa…) 0,5 1,4 

20. carne/pescado/ovo repetidos 9,0 25,7 

21. assado 18,0 51,4 

22. cozido 3,0 8,6 

23. estufado 0,0 0 

24. guisado 12,0 34,3 

25. frito 2,0 5,7 

26. grelhado 0,0 0 

28. pescado frito 1,0 5,7 

29. carne branca frita 0,0 0 

30. carne de frango, perú ou peixe preparados sem pele 1,0 4,2 
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AQE-d Dieta Geral Doentes 

Avaliação ciclo de 5 semanas 
Resultado 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total 

31. ACOMPANHAMENTOS AC1 (cereais e derivados e tubérculos) 35,0 100 

32. alimentos integrais, com adição de sementes, frutos gordos ou secos 0,0 0 

33. alimentos fritos 1,0 2,9 

34. alimentos ricos em gorduras trans  6,5 18,6 

35. arroz 11,5 32,9 

      36. adição de hortícolas e/ou leguminosas 8,5 73,9 

37. batata 14,5 41,4 

      38. adição de hortícolas e/ou leguminosas 3,0 20,7 

      39. assada 2,0 13,8 

      40. cozida 7,0 48,3 

      41. estufada 0,0 0 

      42. guisada 0,0 0 

      43. frita 1,0 6,9 

      44. puré 4,5 31,0 

45. massa 9,0 25,7 

      46. adição de hortícolas e/ou leguminosas 0,0 0 

      47. cozida 9,0 100 

      48. estufada 0,0 0 

      49. guisada 0,0 0 
50. arroz e batata OU arroz e massa OU batata e massa OU arroz, batata 
e massa 0,0 0 

  
 

Tabela 15 – Avaliação detalhada do acompanhamento tipo 1 (cereais, derivados e 
tubérculos) da ementa da dieta geral do internamento (média entre o almoço e o 

jantar) 
 
 
Nota: 

Item 36: percentagem relativamente aos pratos com arroz;  

Item 38 a 44: percentagem relativamente aos pratos com batatas; 

Item 46 a 49: percentagem relativamente aos pratos com massa. 
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Tabela 16 – Avaliação detalhada do acompanhamento tipo 2 (hortícolas) e tipo 3 
(leguminosas) da ementa da dieta geral do internamento (média entre o almoço e o 

jantar) 
 
 
Nota: 

Item 58 a 66: percentagem relativamente aos pratos com hortícolas confeccionados;  

Item 68 a 70: percentagem relativamente aos pratos com hortícolas crus; 

Item 74: percentagem relativamente aos pratos com leguminosas; 

 
 
 
 
 

AQE-d Dieta Geral Doentes 

Avaliação ciclo de 5 semanas 
Resultado 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total 

52. ACOMPANHAMENTO AC2 (hortícolas) 35,0 100 

53. alimentos integrais, adição de sementes, frutos gordos ou secos 0,0 0 

54. alimetos fritos 1,5 4,3 

55. alimentos ricos em gorduras trans  0,0 0 

56. adição de alimentos para além de hortícolas 5,5 15,7 

57. Hortícolas confeccionados 26,0 74,3 

      58. 1 tipo  3,0 11,5 

      59. 2 tipos 18,0 69,2 

      60. 3 ou mais tipos 5,0 19,2 

      61. assado 0,0 0 

      62. cozido 23,0 88,5 

      63. estufado 0,0 0 

      64. guisado 0,0 0 

      65. frito 3,0 11,5 

      66. Hortícolas confeccionados repetidos 17,0 65,4 

67. Hortícolas crus 9,0 25,7 

      68. 1 tipo 4,5 50 

      69. 2 tipos 3,5 38,9 

      70. 3 ou mais tipos 1,0 11,1 

      71. saladas repetidas  5,0 55,6 

ACOMPANHAMENTO AC3 (leguminosas)   

73. PRESENÇA DE LEGUMINOSAS NO PRATO 8,0 22,9 

      74. Leguminosas repetidas 6,0 75 



 
 

a39

  

Tabela 17 – Avaliação detalhada das sobremesas da dieta geral do internamento 
(média entre o almoço e o jantar) 

 
 
Nota: 

Item 103 e 104: percentagem relativamente às sobremesas de fruta. 

Item 108: percentagem relativamente às sobremesas de doces. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQE-d Dieta Geral Doentes 

Avaliação ciclo de 5 semanas 
Resultado 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total 

91. SOBREMESAS   

92. Total de sobremesas 35,0 100 

93. opções de frutas 27,5 78,6 

94. opções de doces 5,0 14,3 

95. opções de gelatina 2,5 7,1 

96. opções de iogurte 0,0 0 

97. opções de gelado 0,0 0 

98. Opções de frutas/dia 1,0  

99. fruta da época (laranja) 4,5 12,9 

100. salada de fruta 0,0 0 

101. fruta em calda 1,0 2,9 

102. fruta confeccionada (ex. cozida, assada, frita, etc…) 4,5 12,9 

103. extras para as frutas (ex. chantily, chocolate, etc…) 0,0 0 

104. frutas repetidas 20,0 72,7 

105. Opções de doces/dia 1,0  

108. doces repetidos 3,0 40 
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Tabela 18 – Avaliação detalhada das sopas da ementa do refeitório e da dieta geral do 

internamento (média entre o almoço e o jantar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQE-d Dieta Geral Doentes 

Avaliação ciclo de 5 semanas 
Resultado 

Tipo de refeição: almoço e jantar (média) Nº dias % Total 

75. SOPA 35,0 100 

Quanto à base:   

76. batata ou outros tubérculos 32,5 92,9 
77. hortícolas 32,5 92,9 
78. leguminosas 6,5 18,6 
79. farináceos/cereais 0,0 0 

Quanto aos demais ingredientes da sopa:   

80. com 1 a 2 tipos de hortícolas (além da base) 31,5 90 
81. com 3 a 4 tipos de hortícolas (além da base) 1,0 2,9 
82. com 5 ou mais tipos de hortícolas (além da base) 0,0 0 

Quanto ao tipo, classificam-se em:   

83. Sopa com base em creme e com pedaços 25,5 72,9 
84. Sopa toda em pedaços 3,5 10 
85. Sopa toda em creme 3,5 10 

Quanto à variação, classificam-se em:    

86. apenas hortícolas 0,0 0 

87. hortícolas + leguminosas 6,5 18,6 
88. hortícolas + carne/pescado/ovo 2,5 7,1 
89. hortícolas + leguminosas + carne/pescado/ovo 0,0 0 

90. sopa repetida 14,5 41,4 
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Anexo 8

Critérios estabelecidos e valores verificados nas ementas do  
CHCB-PC 
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VerificadoParâmetro Desejável Refeitório Internamento 
Pratos de pescado �50% 50% 50% 
Pratos com ovo como principal fonte proteica 5-10% 0 0 
Pratos com algum elemento frito �5% 36,2% 17,1% 
Pratos completos com consistência 
semelhante 0 1,9% 2,9% 

Pratos completos monocromáticos 0 7,6% 2,9% 

Pratos repetidos  
0 (refeitório) 

�10% 
(internamento) 

16,2% 8,6% 

Pratos com carne vermelha/gorda �15% 26,9% 25% 

Pratos de carne branca  
> Pratos de carne 
de bovino, suíno 

ou outras 

< Pratos de 
carne de bovino, 
suíno ou outras 
na opção carne 

< Pratos de 
carne de bovino, 
suíno ou outras 

Pratos de peixe 
> Pratos de 
marisco e 

cefalópodes 

> Pratos de 
marisco e 

cefalópodes 

> Pratos de 
marisco e 

cefalópodes 
Pratos com ovo para além da carne ou 
pescado �10% 6,7% 0 

Pratos com enchidos �5% 4,8% 2,9% 
Carne ou pescado repetido �40% 42,9% 25,7% 
Vários métodos de confecção da 
carne/pescado, excepto fritos. 

Distribuição 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Carne de aves livre de peles 100% 7,7% 16,7%  
Acompanhamento rico em Hidratos de 
Carbono no prato 100% 100% 100% 

Pratos com alimentos ricos em gorduras 
trans Mínimo 17% 20% 

Pratos de massa, arroz e batatas Distribuição 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Leguminosas em substituição de cereais ou 
tubérculos no prato �15% 3,8% 0 

Arroz com adição de hortícolas/leguminosas �50% 40% 75% 
Massa com adição de hortícolas/leguminosas �50% 0 0 
Batatas com adição de 
hortícolas/leguminosas �50% 0 20% 

Vários métodos de confecção da massa Distribuição 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Vários métodos de confecção das batatas, 
excepto fritas e puré 

Distribuição 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Pratos com hortícolas 100% 100% 100% 
Hortícolas com outros alimentos adicionados �15% 10,5% 17,1% 
Vários métodos de confecção dos hortícolas, 
excepto fritos 

Distribuição 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Distribuição não 
equitativa 

Hortícolas repetidos �30% 54,8% 62,9% 
Pratos com leguminosas �20% 11,4% 22,9% 
Leguminosas repetidas �40% 50% 75% 
Sopa 100% 100% 
Sopa com hortícolas �90% 92,9% 
Sopa com leguminosas �20% 20% 
Sopa com pedaços �85% 90,9% 
Sopa com carne/pescado/ovo �5% 8,6% 
Sopas repetidas �30% 42,9% 
Critérios cumpridos  34,3% 40% 
Fruta fresca como sobremesa �90%  64,3% 
Fruta em calda ou confeccionada ou um 
doce como sobremesa �10%  37,1% 

Extras para fruta  �5%  0 
Frutos repetidos �40%  72,7% 
Critérios cumpridos   38,5% 

Nota: A verde estão os critérios cumpridos e a vermelho os que não foram cumpridos. 



 
 

 


