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RESUMO

O método AQPC é um instrumento usado para auxiliar o nutricionista na elaboração de cardápios mais atrativos, saborosos e nutricionalmente 
mais adequados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das preparações do cardápio da Unidade de Alimentação e Nutrição de um 
restaurante popular em São Luís- MA, através do método de Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio (AQPC). Trata-se de um estudo 
descritivo observacional e de abordagem qualitativa da Unidade de Alimentação e Nutrição de um restaurante popular em São Luís- MA, baseado 
no método AQPC, totalizando 20 dias. A UAN analisada é terceirizada, coordenada por dois nutricionistas que estão diariamente no local de 
preparação das refeições. Os cardápios são elaborados trimestralmente por profissionais da Contratante e todas as preparações são porcionadas 
por copeiras treinadas. Fornece 1000 refeições/dia no almoço, e 1000 sopas/dia no jantar, sendo alvo deste estudo apenas as preparações 
distribuídas durante o almoço. Essas preparações são de padrão popular, sendo constante a presença de arroz, feijão, uma guarnição, uma opção 
de proteína, uma salada, uma sobremesa e as sextas-feiras o Restaurante Popular oferece feijoada como prato opcional. O cardápio foi analisado 
a partir do número de ocorrência diária das preparações de acordo com cada critério. Em seguida, foi contabilizado o número de dias em que 
houve a ocorrência de cada item e, posteriormente, calculou-se a porcentagem de cada critério em todos os dias de avaliação. Foi utilizado como 
banco de dados o software Microsoft Excel®. Verificou-se a baixa ocorrência de alimentos folhosos (30%). Houve monotonia de cores em 70% dos 
dias. Foram ofertadas frutas como sobremesa em 60% e doces em 40% dos dias analisados. Fritura isoladamente apareceu em 10% e fritura e 
doce no mesmo dia em apenas 5% dos dias avaliados. Pôde-se concluir que o método AQPC é uma excelente ferramenta para analisar a 
qualidade das preparações. Observou-se que a oferta de frutas, doce, fritura e doce presente no mesmo dia em que foi oferecido fritura, 
encontraram-se dentro dos padrões adequados, no entanto, o teor de enxofre encontrou-se muito acima do recomendado. Além disso, sugere-se 
a adequação das cores nas preparações e o aumento da frequência de folhosos nas saladas.  Em vista disso, recomenda-se que sejam revisadas as 
maneiras de elaboração dos cardápios, para fazerem as adequações necessárias, objetivando mais qualidade sensorial e nutricional das refeições 
servidas na UAN.
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