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Saúde

RESUMO

A boa alimentação envolve escolhas de alimentos, que apresentam benefícios à saúde e evitam o surgimento de doenças crônicas decorrentes de 
uma má alimentação. Observa-se que há um número elevado de pessoas que se alimentam fora do lar, sendo acompanhado de facilidades e 
praticidades do recebimento do alimento até o consumo, gerando a comodidade e deixando de lado os hábitos saudáveis, direcionando a culpa 
na ausência de tempo. A alimentação fora do lar (Food Service) vem crescendo nas ultimas décadas, pois essa rede de serviços privados servem 
refeições com uma variedade de opções, entretanto com conteúdo elevado de sódio e gorduras contribuindo em maus hábitos elevando o 
número da obesidade no Brasil. As perdas de alimentos produzidos no Brasil acarretam enormes prejuízos financeiros, ocorrendo desperdícios de 
milhões de toneladas de alimentos, o motivo das perdas de hortaliças é diverso, varia desde a colheita podendo não ter sido realizado os cuidados 
devidos, retirar o vegetal em tempo indevido afetando sua qualidade, não ter realizado higienização adequada, transporte inadequado, 
armazenamento de forma errada, manipulação errada durante o pré-preparo, que venham a sofrer alterações biológicas e químicas no produto 
incluindo: amassamento, cortes no vegetal e a própria quebra no vegetal. O presente estudo tem como objetivo determinar o fator de correção 
das hortaliças de um Buffet localizado no município de São Luís - MA. Trata-se de estudo observacional, descritivo, quantitativo e foi desenvolvido 
em um Buffet que fornece 35 unidades de quentinhas por dia. Buscou-se utilizar como metodologia a seleção das hortaliças, que em primeiro 
momento eram separadas em caixas plásticas devidamente higienizadas, aferindo seus reais pesos antes e depois de higienizados e retirados suas 
partes escuras e não comestíveis, após esse processo foi feito o cálculo utilizando os valores encontrados obtendo a média, a fórmula utilizada foi 
do Fator de Correção (FC) = Peso Bruto (PB) / Peso Líquido (PL). Os resultados demonstraram que a acelga se deu em menor valor apresentando a 
média de 1,15 por ser uma hortaliça utilizada somente em algumas saladas, já a alface obteve média de 1,73 estando em mais utilização do que 
as demais, a mudança de manipulador gerou aumento na média obtida. Contudo, a cenoura analisada foi a 2º hortaliça com maior média de 1,25, 
assim os valores analisados a literatura variaram por não estarem em conformidade com os estudos comparados. Com base nos resultados 
apresentados, conclui-se que é indispensável à execução de medidas eficientes que evitem o desperdício de alimentos no ato do pré-preparo, 
para terem menores perdas em seu processamento.
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