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RESUMO

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem como objetivo oferecer refeições nutricionalmente e higienicamente adequadas, visando à 
satisfação do comensal. A avaliação do Índice de Satisfação (ISC) tem importante papel na avaliação do desperdício alimentar de uma UAN, pois, o 
desperdício pode ser indício de falta de qualidade ou falta de planejamento adequado. Dessa forma, identificar o que interfere nesse valor é 
fundamental para melhorar a satisfação dos comensais e corrigir erros. Esse estudo teve como objetivo avaliar o ISC através do cardápio semanal 
ofertado para funcionários de uma UAN institucional de um supermercado localizado no bairro Montese, na cidade de Fortaleza, Ceará. Trata-se 
de um estudo transversal quantitativo. Foi avaliado o índice de satisfação do comensal por meio de um instrumento de votação, onde, o 
comensal na saída do refeitório, conceitua a refeição como ótima, boa ou regular através de emojis, de acordo com a refeição diária ofertada. Ao 
final da votação diária, foi gerado um número total de comensais que optaram por um dos três conceitos e os resultados foram aplicados na 
formula do ISC (ISC = 10 x Σ O + 5 x Σ B + 1 x Σ RE/ Σ (O + B + RE), em que, O significa Ótimo, B significa Bom, RE regular) e os resultados, 
comparados com os níveis de satisfação (ABREU, 2013). Os dados obtidos foram avaliados em média, frequências e tabulados em planilha 
eletrônica Excel 2013. Os dados foram analisados, discutidos e comparados através de referenciais bibliográficas, livros e artigos científicos, a fim 
de desenvolver e esclarecer as questões relacionadas ao desperdício de alimentos. Os resultados apontaram uma média semanal de, 
aproximadamente, ISC = 6,3 constatando um índice razoável em relação ao cardápio analisado, deduzindo que ainda existem problemas que são 
sentidos por parte dos comensais e precisam ser melhorados, mesmo que não sejam tangíveis. Portanto, em relação ao ISC diário, os valores 
apontam que na segunda-feira houve uma menor aceitabilidade por parte dos comensais em relação à refeição ofertada (ISC = 4,48), seguido da 
quinta-feira (ISC = 6,0) e sexta-feira (ISC = 6,68). Os melhores dias de aprovação, segundo os comensais, foram terça-feira (ISC = 7,05) e quarta-
feira (ISC = 7,08), onde, houve uma maior variedade de pratos proteicos (Escondidinho de carne do sol, peixe frito e lasanha de carne moída). 
Pode-se concluir que através da média do ISC ainda existem falhas sentidas pelos comensais da UAN institucional avaliada, que precisam ser 
reparadas, mesmo que não sejam atingíveis em curto prazo.

Saúde

Nutrição
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


