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RESUMO 

Pereira, S.R. Gastronomia hospitalar como elemento de gestão: fundamentos e 

impactos na saúde do cliente. 2017. 52p. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 

Bacharelado em Hotelaria. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, Rio 

de Janeiro. 2017. 

 

A alimentação de pacientes institucionalizados tem se tornado alvo de estudos 

científicos devido a alta taxa de desnutrição intra-hospitalar, que afeta a recuperação 

dos pacientes. Esse trabalho teve como objetivo fazer uma revisão de literatura 

sobre os fundamentos da Gastronomia Hospitalar e seus impactos na saúde do 

cliente/paciente. Nesse cenário, diversas pesquisas evidenciam que a gastronomia 

hospitalar pode influenciar e contribuir para a melhora do estado físico e emocional 

de pacientes institucionalizados.  Ao aplicar técnicas de gastronômicas nas dietas 

oferecidas em unidades de saúde alguns trabalhos de campo evidenciaram que o 

nível de ingestão alimentar aumentou promovendo diversos benefícios tanto para o 

paciente como para a instituição, proporcionando a recuperação do apetite com a 

mudança na apresentação da dieta habitualmente servida. Percebeu-se a relevância 

da gastronomia quando associada à dietoterapia, pois a mesma pode influenciar 

positivamente o quadro clínico do paciente. Foi possível concluir que a gastronomia 

hospitalar é um tema pouco explorado em termos de publicações cientificas que 

realizem pesquisa de satisfação. 

 

Palavras chave: desnutrição intra-hospitalar, humanização, qualidade nutricional, 

técnicas gastronômicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Pereira, S.R. Hospital Gastronomy as a management element:  fundamentals and 

impacts in patient health.2017. 52p. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 

Bacharelado em Hotelaria. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, Rio 

de Janeiro. 2017. 

 

The feeding of institutionalized patients has become target of scientific researches 

mainly due to prevalence of malnutrition inside hospitals, this scenario which affects 

the recovery of patients. This study aims to elaborate a literature review about the 

fundamentals of the hospital gastronomy in hospital meals and its impacts in the 

health of patients/clients. In this scenario many researches point to the fact that 

hospital gastronomy may contribute to the improvement of the physical and mental 

state of institutionalized patients. During the application of gastronomy techniques in 

the production of meals offered in health units, some researches pointed that the 

level of ingested food rose, promoting various benefits to both patient and institution. 

Applying the fundamentals of gastronomy in hospital meals may contribute to 

stimulate the appetite of the patient, especially after changes in the presentation of 

the meal. The relevance of gastronomy when associated with diet therapy was 

perceived, since it may influence positively the clinical condition of the patient. It was 

also possible to conclude that hospital gastronomy is a poorly explored topic in high 

level publications. 

 

Key-words:  malnutrition inside hospitals, humanization, feeding quality, gastronomy 

techniques. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação faz parte de todos os ciclos da vida humana, sendo de vital 

importância ao desenvolvimento e manutenção dos estados saudáveis (FONSECA, 

2006). 

A desnutrição intra-hospitalar é considerada um sério problema entre 

pacientes/clientes institucionalizados, o que contribui negativamente para a 

recuperação da saúde e a um aumento na morbimortalidade.  A alimentação 

hospitalar é reconhecida por sua importância no atendimento às necessidades 

físicas e nutricionais dos pacientes.  Diversas unidades de saúde têm utilizado a 

filosofia de que a qualidade do serviço de alimentação e nutrição deve aliar a 

dietoterapia à gastronomia como estratégia auxiliar na recuperação das doenças e 

prevenção de quadros causados pela má alimentação.  

A gastronomia aliada à dietoterapia vem sendo utilizada como um diferencial 

no preparo e apresentação das dietas prescritas pela equipe de saúde (NAKASATO, 

et al., 2014; SILVA, et al., 2013; GINANI, et al., 2002). A qualidade sensorial é 

condição importante para o consumo de um alimento, embora muitas vezes o ser 

humano não se alimenta apenas pensando em sua nutrição. Assim sendo, o grande 

desafio da gastronomia hospitalar é conciliar a prescrição dietética às restrições 

alimentares dos pacientes na elaboração e apresentação de refeições nutritivas, 

atrativas e saborosas, a fim de promover a recuperação da saúde com prazer 

através do consumo alimentar (SOUZA et al., 2011). 

Nesse contexto, uma dieta equilibrada tem papel significativo na recuperação 

de enfermos, entretanto, indivíduos hospitalizados geralmente têm uma visão 

negativa das refeições servidas, seja por recordações anteriores de hospitalização, 

em que se associou doença à “comida de hospital”, ou mesmo por não gostarem do 

cardápio, discordando muitas vezes da dieta proposta pelos profissionais da área de 

Nutrição (SILVA, 2013). 

A gastronomia hospitalar está diretamente relacionada ao segmento de 

hotelaria hospitalar, no sentido de promover, perante os clientes institucionalizados, 

nova imagem dos hospitais, com vistas a contribuir para a melhora da doença 

através da aplicação de fundamentos de hospitalidade, qualidade, cortesia, 

humanização, acolhimento, ou seja, apresentando um serviço diferenciado. 
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Assim, a presente pesquisa buscou conceituar e fundamentar a gastronomia 

hospitalar no contexto da hotelaria e suas contribuições para satisfação do 

paciente/cliente, seus benefícios na recuperação da saúde e como ferramenta 

importante na gestão das unidades de saúde. 

Justificativa 

Atualmente, os modernos conceitos de gestão aplicados nas rotinas do setor 

de Hotelaria alcançam espaços além dos próprios meios de hospedagem, como é o 

caso dos hospitais. Desse modo, aspectos ligados à hospitalidade e à alimentação 

são empregados em âmbito hospitalar. 

Nesse contexto, diversas pesquisas evidenciam que a gastronomia hospitalar 

pode influenciar e contribuir para a melhora do estado físico e emocional de 

pacientes em unidades de saúde, tornando-se um diferencial para hospitais, 

principalmente no que diz respeito à humanização dos serviços oferecidos. Assim 

sendo, aliar a gastronomia à dietoterapia pode ser um facilitador da aceitação das 

dietas prescritas pela equipe de saúde.  

Portanto, o tema em questão pode contribuir para diminuir o tempo de 

internação dos pacientes e auxiliar no restabelecimento da saúde. Esses fatores 

promovem impactos positivos tanto para o hospital quanto para o cliente, além de 

estarem associados ao conceito de humanização, acolhimento e hospitalidade. 

 

Objetivos 

Objetivo geral 

Abordar aspectos gerais referentes à Gastronomia Hospitalar enquanto 

elemento de gestão, bem como apresentar seus fundamentos e os impactos da sua 

implementação na saúde do cliente. 

Objetivos específicos  

- Correlacionar a Gastronomia Hospitalar e à área de Hotelaria, destacando 

seus benefícios para a organização e para o cliente; 

- Dissertar a respeito da importância da alimentação do paciente 

institucionalizado, e comentar sobre os impactos na saúde do cliente; 
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- Apresentar os fundamentos da Gastronomia Hospitalar no que tange aos 

materiais, às técnicas e aos profissionais envolvidos nesse tipo de serviço. 

 

Metodologia  

 O presente trabalho foi construído sob a forma de revisão de literatura, 

método difundido por Cooper, fundamentado em coletar dados disponíveis na 

literatura e compará-los para aprofundar o conhecimento do tema investigado e dar 

embasamento teórico necessário (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

Foram consultados artigos, trabalhos de congressos e outros eventos 

científicos, dissertações, trabalhos de conclusão de curso em bases de dados como: 

Google acadêmico, Science Direct, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) e revistas eletrônicas. As seguintes palavras chave foram 

utilizadas: gastronomia hospitalar, hotelaria hospitalar, humanização em saúde, 

dietas hospitalares, hospitalidade, manipuladores de alimentos, alimentação em 

unidades de saúde e desnutrição intra-hospitalar. Materiais nacionais referentes ao 

tema, elaborados pelo Ministério da Saúde, também foram utilizados. 

A busca foi realizada no período de fevereiro de 2017 a 06 de dezembro de 

2017. Foram selecionados trabalhos publicados no período compreendido entre 

2000 e 2017. Além desses, o presente texto inclui ainda um material publicado em 

1965, que aborda a história e origem dos hospitais. 
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CAPITULO I: HOTELARIA HOSPITALAR: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

HUMANIZAÇÃO 

 

1.1 Conceitos e evolução da hotelaria hospitalar  

O ato de se hospedar está diretamente vinculado à evolução humana, 

surgindo da necessidade de se deslocar para outros locais pelas mais variadas 

razões. A primeira regulamentação desse tipo de negócio tem aproximadamente 

4200 anos, de acordo com as célebres Leis de Hammurabi, rei legislador da 

Babilônia. Essa lei regulamentava a exploração das hospedarias e também como os 

proprietários deveriam proceder em relação aos clientes (MARQUES, 2003). 

Não é possível saber exatamente quando ocorreu o surgimento das 

hospedagens, porém, Andrade (2002) e Ignarra (2003) citam os gregos e romanos 

como os responsáveis pelos registros históricos mais antigos. É atribuída aos gregos 

a construção do Ásylon ou Asilo, na era dos Jogos Olímpicos gregos, aos romanos 

hospedagens, como a estalagem e o estábulo, para atender os viajantes que se 

deslocavam pelas longas estradas de seu território. Ainda segundo os mesmos 

autores supracitados, essa estalagem alojava os nobres e os oficiais superiores das 

milícias, enquanto o estábulo era destinado à proteção dos plebeus, o gado e os 

animais de montaria e de carga. Aos romanos também é atribuída à construção de 

balneários e as famosas termas romanas, que dispunham de água quente, 

instalações grandiosas com acomodações para descanso dos usuários. 

Na Idade Média, especificamente nos séculos XVII e XVIII, as pequenas 

hospedarias e albergues deram origem aos modestos hotéis que eram criados de 

modo acelerado em função do modo de vida palaciana. Foi no século XIX que esses 

estabelecimentos se firmaram como uma indústria de serviços, devido a importantes 

conquistas da humanidade como eletricidade, máquina a vapor, construção de 

estradas, entre outros (DAVIES, 2007). 

De acordo com artigo 23 da Lei n° 11.771/2008 Brasil (2008, p. 07), entende-

se por Meio de Hospedagem: 

 Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de 
sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 
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Atualmente a hospedagem é parte integrante de todo centro urbano, seja em 

grandes centros ou em pequenos vilarejos, e podem ser luxuosos hotéis ou até 

áreas de camping, pois as hospedagens evoluíram de acordo com as necessidades 

das diversas demandas e da evolução da própria humanidade. A palavra hotel tem 

sua origem a partir do termo da língua francesa “hotel”, que significava residência do 

rei, termo também utilizado para designar os edifícios suntuosos pertencentes à 

aristocracia francesa, como por exemplo, o Hôtel dês Invalides, que a partir de 1670 

abrigava oficiais da pátria que estavam inválidos (RIBEIRO, 2011). 

Cabe ressaltar que, historicamente, hotéis e hospitais surgiram do mesmo tipo 

de empreendimento, os albergues, os quais eram locais que abrigavam viajantes e 

peregrinos que chegavam de diversos povoados e também os doentes em busca de 

tratamento de saúde (BOEGER, 2008). 

A palavra hospital é de origem latina (hospitalis) derivada de hospes – 

hóspedes, porque antigamente essas casas de assistência recebiam os peregrinos, 

pobres e enfermos. O termo hospital tem hoje o mesmo significado de nosocomium, 

de origem grega, cujo significado é: tratar os doentes – como nosodochium quer 

dizer – receber os doentes. O hospital tem sua origem à era cristã, mesmo 

contrariando a opinião de alguns autores. O cristianismo impulsionou e desvendou 

novos horizontes aos serviços de assistência, sob as mais variadas formas (BRASIL, 

1965). 

Com o decorrer dos anos os hospitais evoluiram e se modernizaram, 

passando a ter estrutura física diferenciada, padronização de serviços, certificações, 

e diferenciais que pudessem fidelizar o cliente, a exemplo do que já era observado 

em meios de hospedagem (BOEGER, 2008). 

Dentre esses diferenciais, encontra-se o segmento de hotelaria hospitalar, 

que de acordo com Boeger (2008) é a reunião de todos os serviços de apoio que 

associados a serviços específicos buscam oferecer ao cliente conforto, segurança e 

bem estar durante uma internação ou um contato rápido como, por exemplo, a 

realização de exames.  

Godoi (2008) menciona que a hotelaria hospitalar surgiu no Brasil nos anos 

1990 em função de fatores como: globalização, crescimento da população e 

exigência de clientes por serviços diferenciados. Ainda de acordo com o autor 
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supracitado, na Europa os serviços de hotelaria em hospitais tem seu foco voltado 

para a humanização, enquanto nos Estados Unidos da América os serviços 

apresentam toda estrutura de hotelaria nos hospitais, ou seja, valorizam aspecotos 

como estrutura física típica de meios de hospedagem, tecnologias deste setor e 

luxo. 

Em unidades de saúde com os serviços de hotelaria hospitalar implantados, 

além dos profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas e psicólogos essas também possuem em seu organograma os 

profissionais da área da hotelaria como o gerente de hotelaria hospitalar, o 

recepcionista de internações e altas, a governanta, a camareira e o gerente de 

alimentos e bebidas (A&B), sendo esses profissionais fundamentais para o bom 

desenvolvimento das atividades (MARQUES, PINHEIRO, 2009). 

Nesse contexto, Taraboulsi (2009) chama a atenção para a importância da 

hotelaria hospitalar, ao frisar que esta é uma tendência irreversível nos hospitais, 

que passou nos últimos tempos de simples assunto para departamento. A hotelaria 

hospitalar busca um padrão de rotinas com objetivo de formar uma nova imagem 

dos hospitais perante os pacientes (clientes) através de fatores como hospitalidade, 

qualidade, cortesia, humanização e serviços diferenciados.  

Não existem dados oficiais sobre o número de hospitais no Brasil que 

possuem os serviços de hotelaria hospitalar implantados, mas durante a pesquisa 

observou-se que intituições particulares e os Estados de São Paulo e Minas Gerais 

são os que mais se destacam na implantação desses serviços. 

Apesar de ser possível a implantação da hotelaria hospitalar em hospitais 

públicos e privados, a rede pública encontra ainda alguns entraves, sendo o principal 

a falta de recursos. Por outro lado, muitos gestores se preocupam não só com a 

recuperação do estado de saúde do paciente, mas também em proporcionar 

acolhimento e conforto aos indivíduos institucionalizados (CARVALHO, 2015). 

 

1.2 Humanizações na área de saúde 

A humanização na área da saúde não esta restrita ao momento da recepção 

e sim permanece até a saída do paciente da unidade de saúde, em função disso se 

faz necessário entender os diversos sentimentos que acometem o paciente antes e 
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durante os cuidados com a saúde, como apreensão, impotência, medo do 

desconhecido e do que irá acontecer, aborrecimento por ter a rotina e planos 

interrompidos e experiências anteriores negativas (ROCHA, 2011). 

O conceito de humanização começou a ser difundido como um movimento 

técnico-politico na área da saúde no final da década de 1980, com o debate a 

respeito da saúde da mulher (DESLANDES, 2006; RIOS, 2009; PUCCINI e 

CECILIO, 2004). 

Após esse período, especificamente no ano de 2001, o Ministerio da Saúde 

instituiu o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) 

(BRASIL, 2001). Este documento apresentou um conjunto de ações integradas com 

o objetivo de mudar significativamente o modelo de assistência ao usuário nos 

hospitais públicos do Brasil, com o propósito de melhorar a qualidade e a eficácia 

dos serviços hoje prestados por estas instituições. Os objetivos do PNHAH eram: 

 Difundir uma nova cultura de humanização na rede hospitalar pública 

brasileira;  

 Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários dos 

hospitais públicos no Brasil; 

 Capacitar os profissionais dos hospitais para um novo conceito de 

assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania;  

 Conceber e implantar novas iniciativas de humanização dos hospitais que 

venham a beneficiar os usuários e os profissionais de saúde; 

 Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já existentes na 

rede hospitalar pública;  

 Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimentos e 

experiências nesta área;  

 Desenvolver um conjunto de indicadores de resultados e sistema de 

incentivos ao tratamento humanizado. 

 

Em 2003 é lançado, também pelo Ministério da Saúde, a Politica Nacional de 

Humanização – PNH, conhecido também como “HumanizaSUS” (Brasil, 2015, p.3). 

Esta política como foco principal:  
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Estimular a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para 
construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, 
trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas 
desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos 
profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si.  

Além dos documentos emitidos pelo Ministério da Saúde, o termo 

“humanização” nos anos recentes tornou-se comum tanto nos serviços de saúde 

pública quanto privada, priorizando exclusivamente o bem-estar físico e emocional 

não só do paciente, mas também de todos os individuos envolvidos no tratamento 

desse (RIOS e BATTISTELLA, 2013). 

De acordo com o discurso de Marques e Pinheiro (2009) os profissionais que 

atuam na hotelaria hospitalar podem contribuir para a humanização dos serviços de 

saúde, pois em sua maioria exercem suas funções em contato direto com o 

paciente.  

Cabe ressaltar que não apenas em âmbito hospitalar a humanização pode ser 

praticada, pois os conceitos relativos ao atendimento humanizado são perfeitamente 

aplicáveis a outros serviços de saúde.  

A humanização da saúde necessita de um procedimento reflexivo sobre os 

valores e preceitos que orientem as práticas profissionais, para oferecer um 

tratamento digno, solidário e acolhedor (BACKES et al., 2006; NAVARRO et 

al.,2014). 

O Quadro 1 apresenta os departamentos essenciais da hotelaria hospitalar, 

bem como as suas respectivas funções e contribuições para a humanização desses 

serviços. 
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Quadro 1: Departamentos essenciais da hotelaria hospitalar, bem como as suas respectivas funções e contribuições para a 
humanização desses serviços. 

Departamentos  Funções e contribuições da equipe para a humanização 

 

Gerência de hotelaria hospitalar
1
 

 Responsável pelo perfeito desenvolvimento dos profissionais de hotelaria hospitalar; 

 Busca a harmonia entre os setores e promovendo treinamentos para toda equipe, priorizando o bem 

estar dos pacientes.  

 

Recepção de internações e altas
1
 

 Responsável pelas internações e altas dos pacientes, é o primeiro contato do paciente com o 

estabelecimento de saúde; 

 Tem a função de atender com agilidade, clareza das informações e transparência dos procedimentos 

que serão realizados visando atender os desejos e necessidades de quem procura um hospital. 

 

 

Governança
1, 2

 

 Setor responsável pela supervisão e operacionalidade de atividades como: limpeza das unidades de 

internação e áreas restritivas, limpeza das áreas sociais e de serviço, destinação do lixo hospitalar, 

uniformes, lavanderia;  

 O maior desafio desse setor é contratar profissionais que cumpram o serviço de maneira eficiente e 

com qualidade, e sempre priorizando a humanização; 

 O setor conta com as camareiras, responsáveis pela limpeza e higienização das unidades de 

internação, distribuição e controle de enxoval; 

  No intuito de prestar um serviço humanizado, a camareira deve ser rápida, cordial, tomar cuidado com 
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os pertences dos clientes, ser bem treinada e preparada para lidar com pacientes que se encontram 

num estado emocional bastante instável, principalmente ao realizar a limpeza na presença desses e de 

seus acompanhantes. 

 

 

Gerente de Alimentos e Bebidas
1
 

 Responsável por orientar, comandar e coordenar a estrutura física e operacional de nutrição adaptada 

às características hospitalares; interagir com serviço de nutricionistas e chefes de cozinha, buscando 

soluções para aperfeiçoar suas atividades de modo a oferecer uma refeição diferenciada; 

  Em sua rotina diária deve: averiguar necessidades de compras, supervisionar processos de preparo, 

conservação e distribuição dos alimentos, verificar condições de higiene e segurança, verificar locais e 

quantidades de estocagem, conferir postura e vestimentas dos colaboradores desse setor, bem como 

seus instrumentos e materiais auxiliares (guardanapos, toalhas, pratos, talheres, entre outros).  

Fontes: 1Taraboulsi (2009), 2Boerger (2005)  adaptados pela autora. 
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1.3 A hospitalidade e o paciente enquanto cliente 

O termo hospitalidade é derivado de “hospice”, palavra de origem francesa 

que significa conceder ajuda/abrigos aos viajantes. As primeiras referências a esse 

termo apareceram em Roma e na Grécia antiga, com a necessidade de 

acomodações para esses viajantes passarem a noite. Na Idade Média a 

hospitalidade aperfeiçou-se, período no qual foram criados os restaurantes, com 

valores que podem ser comparados aos dias de hoje no que tange ao serviço 

amigável, atmosfera amena e abundância de comida. As tabernas, como eram 

chamadas os estabelecimentos da época, tornaram-se centros sociais e politicos 

com a transformação das colônias em cidades sofrendo grande influência da cultura 

francesa (WALKER, 2002).   

Ainda segundo Walker (2002) o século XIX foi o periodo no qual diversas 

inovações surgiram no que diz respeito à hospitalidade. As mulheres passaram a ser 

aceitas como clientes nos melhores restaurantes do mundo ocidental, o ato de 

comer em restaurantes tornou-se uma obrigação para a alta aristocracia para ambos 

os sexos. Foi exatamente nessa época que se testemunhou o aparecimento de um 

novo conceito de alimentação hospitalar, que na época foi definida como “comida 

que não matava aqueles a quem se deveria curar”. A responsável por isso foi 

Florence Nightingale, criadora da dietética e da enfermagem moderna, que durante 

a Guerra da Criméia (1853 a 1856) introduziu os conceitos do preparo adequado dos 

alimentos na cozinha do Hospital de Scutari (hoje parte de Instambu, Turquia) 

transformando a comida malfeita e malservida em pratos sensorialmente atrativos, 

preparados com rigor.  

A hospitalidade exerce um papel fundamental para uma acolhida agradável e 

calorosa, considerando a importância de não só satisfazer os desejos e atender as 

necessidades de outra pessoa (CAMARGO, 2003). Essas características são 

importantes até os dias atuais, mesmo com todas as mudanças e inovações na área 

de hospedagem. 

De acordo com Boeger (2008), hospitalidade nos dias de hoje “é o ato ou o 

efeito de hospedar, é a qualidade do hospedeiro, ou ainda, bom acolhimento, 

liberalidade, amabilidade e afabilidade no modo de receber os outros”. Já Godoi 

(2008) a define como o ato do bem receber ou acolher o visitante, familiar, amigo ou 

até mesmo um desconhecido, sem se importar com os interesses envolvidos.  
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Taraboulsi (2009) destaca que a hospitalidade se tornou um parâmetro para a 

mensuração da qualidade, tanto de produtos, quanto dos serviços, estando inclusa 

nesse contexto a hotelaria, que deve oferecer não somente hospedagem, mas 

também conforto, segurança, alimentação, lazer e demais serviços relativos à 

atividade de receber o cliente da melhor forma possível. 

Dessa forma, Godoy (2004) ao descrever a hospitalidade em unidades de 

saúde afirma que essa pode amenizar o sofrimento minimizando a dor para 

pacientes e familiares em momentos de fragilidade.  

Ao se considerar o paciente/cliente como um indivíduo com problemas de 

saúde, se faz necessário que o atendimento a esse público alvo seja prestado por 

profissionais competentes, que tratem esses indivíduos de maneira humana e 

garantam a assistência com qualidade (NOGUEIRA, 2001). 

Esse cliente/paciente geralmente chega acompanhado por familiares ou 

amigos às unidades de saúde, que também desejam ter suas necessidades e 

expectativas atendidas.  

A associação dos preceitos da hospitalidade e da hotelaria aos serviços de 

saúde não surgiu ao acaso. De acordo com Migowski et al. (2012) com a 

globalização os clientes tornaram-se mais exigentes e o segmento hospitalar se viu 

obrigado a buscar alternativas na forma de fazer gestão, com um olhar voltado para 

a satisfação do cliente/paciente, a redução de custos e principalmente a qualidade 

da assistência oferecida.  

Nesse contexto, Jorge et al. (2007) afirma que o conceito de hotelaria vem 

sendo incorporado à área hospitalar provocando mudanças na visão do 

paciente/cliente, fazendo com que a ideia pré-concebida de ambiente “com cheiro de 

remédio e comida sem gosto” seja eliminada. Assim sendo, a inserção da 

gastronomia no âmbito hospitalar fez parte dessa perspectiva, pois, além de 

favorecer a recuperação de seu quadro clínico também promove satisfação e melhor 

aceitação das dietas oferecidas. 
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CAPÍTULO II: ALIMENTAÇÃO NO AMBITO HOSPITALAR X DESNUTRIÇÃO 

 

2.1 Impactos da hospitalização 

A alimentação e nutrição são fundamentais para uma a manutenção da saúde 

e a qualidade de vida, pois através dos alimentos são fornecidos diversos nutrientes 

essenciais para o crescimento, o desenvolvimento e manutenção da saúde de todo 

ser humano, nas diferentes fases da vida. Também nos quadros de doenças admite-

se que a adoção de planejamentos alimentares adequados são estratégias de alta 

relevância para a melhora do paciente (MAHAH, 2012; OLIVEIRA, 2008). 

A hospitalização não é algo desejado nem planejado por ninguém, e se 

caracteriza por provocar no ser humano comportamentos estressados, uma vez que 

nesse ambiente o paciente se depara com um universo de ameaças, internas e 

externas (BARBOSA e COSTA, 2008). 

Barbosa e Radomile (2006) apontam para aspectos considerados 

ameaçadores no momento da internação hospitalar como a convivência com o 

ambiente de doença, de dor e de morte, a separação de seus familiares, a quebra 

de sua rotina e a exposição de sua intimidade a estranhos. Esses fatores acabam 

provocando a perda de seus referenciais e despertando sentimentos como angústia 

e ansiedade. 

Assim, tem-se, em ambiente hospitalar, uma mudança brusca na rotina do 

indivíduo, que acaba por levá-lo, entre outras consequências, a uma rejeição 

alimentar que pode resultar em um estado de desnutrição muito rápido (GUERRA, 

2009).  

A desnutrição é definida como uma síndrome de carência de macro e 

micronutrientes, sendo uma consequência da diminuição da ingestão de alimentos 

ou mesmo do jejum, acompanhados de um aumento das necessidades energéticas 

e proteicas, levando o paciente a apresentar um desequilíbrio metabólico 

(CORREIA, 2003). 

Para Cavendish et al. (2010) a desnutrição em pacientes hospitalizados é um 

problema de saúde pública que tem sido relatado com muita frequência, e sua 

interferência negativa na recuperação da saúde é preocupante. Os pacientes podem 

estar desnutridos no momento da admissão no hospital ou desenvolverem a 

desnutrição durante a hospitalização.  
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Outrossim, é de fundamental importância avaliar as causas que levam o 

paciente a desnutrição intra-hospitalar, bem como desenvolver estratégias para 

minimizar seus impactos. 

A alimentação servida em hospitais tem exigido grande esforço da equipe de 

nutricionistas e de Alimentos e Bebidas (A&B) nas unidades de saúde, tendo em 

vista que muitos pacientes mal se alimentam, enquanto outros se recusam a ingerir 

qualquer item das refeições (GUERRA, 2009), especialmente quando essas diferem 

muito de seus hábitos alimentares. 

De acordo com Gaare  et al. (1990)  apud Guerra (2009),  é necessário que a 

equipe hospitalar fique atenta ao risco de desnutrição intra-hospitalar, visto que esse 

tipo de episódio pode agravar o estado de saúde do paciente institucionalizado e 

causar complicações que afetam negativamente a evolução desses doentes, tendo 

como  consequências o aumento do tempo de internação, a maior prevalência de 

mortalidade (principalmente em doentes idosos) e a elevação dos custos com os 

cuidados de saúde (CORREIA e WAITZBERG, 2003; MESSIAS, et al. 2011).  

Em muitos casos essa condição pode ser prevenida quando há atenção 

especial ao estado nutricional dos pacientes durante o período da internação.  Neste 

sentido, Esteves et al. (2014) mencionam a necessidade de trabalhar a 

humanização nos cuidados com o paciente para que esse possa compreender sua 

situação clínica, o internamento hospitalar e todos os tratamentos aos quais estarão 

sujeitos. 

Há certa resistência dos pacientes e acompanhantes no que tange à 

alimentação servida em hospital, sendo que essa rejeição pode estar associada a 

diversos fatores, a saber: paladar e olfato alterado por causa de muitos 

medicamentos (causando perda de apetite), estresse causado pela internação e 

uma possível cirurgia (interferindo desta forma no humor), além de dietas especiais 

prescritas por médicos, nutricionistas e fonoaudiólogos com alimentos 

obrigatoriamente sem temperos tradicionais (BOEGER, 2008), levando a cultura de 

que comida de hospital é sempre “insonsa e sem sabor”.  

De acordo com Souza et al. (2011), pesquisas realizadas através de 

levantamento bibliográfico sobre a desnutrição intra-hospitalar apontam a baixa 

aceitação das dietas prescritas aos pacientes nessa situação, dado que mostra a 



26 

 

necessidade da construção de estudos relacionados à melhor forma de 

apresentação dessas dietas, levando em consideração não somente o aspecto 

nutricional, mas também o sensorial. 

Para diminuir a rejeição alimentar, deve-se considerar quais são as 

preferências alimentares desses pacientes, desde que essas preferências não 

incluam alimentos incompatíveis com seu quadro clínico e assim aliá-la ao tipo de 

dieta que lhe será servida de acordo com a prescrição da médica. 

 

2.2 Tipos de dietas hospitalares orais 

Segundo com Isosaki et al. (2009) as dietas são elaboradas considerando-se 

o estado fisiológico e nutricional das pessoas, e em unidades de saúde, devem estar 

adequadas ao estado clínico do paciente e também proporcionar melhoria na sua 

qualidade de vida.  

A dieta hospitalar tem como função principal garantir o aporte de nutrientes ao 

paciente internado e preservar seu estado nutricional, têm um papel terapêutico em 

doenças crônicas e agudas (GARCIA, 2006).  

As dietas orais são classificadas em dois grupos, dietas livres que podem 

sofrer alteração de consistência e dietas modificadas que são produzidas de acordo 

com sua composição de nutrientes, por isso sua padronização se faz necessária 

para um atendimento nutricional seguro, eficiente e de qualidade ao paciente 

(ISOSAKI et al., 2009; WAITZBERG, 2000). 

O Quadro 2 apresenta tipos de dietas livres que permitem alteração de 

consistência, seus objetivos, indicações e característica, e o quadro 3 apresenta 

tipos de dietas orais modificadas que necessitam de adequação ao quadro clinico do 

paciente. 

 

 



27 

 

Quadro 2: Características de dietas livres que permitem alteração de consistência, seus objetivos, indicações e características. 

Tipos de dieta Características gerais das dietas 

 

Dieta de rotina1, 2 

 Indicada para indivíduos cuja condição clínica não justifica restrição de nutrientes ou de consistência dos alimentos, com 

funções mastigáveis e gastrointestinais preservadas; 

  Não há restrição de tipos de preparações e consistência dos alimentos; 

 Dieta de consistência normal, distribuição e quantidades normais de todos os nutrientes e quilocalorias. 

 

 

Dieta branda1, 2 

 Indicada para crianças e idosos com alterações orgânicas ou funcionais do trato gastrointestinal; 

 Busca facilitar a digestão e a mastigação, é uma dieta de transição entre a pastosa e a de rotina;  

 Dieta com tecidos conectivos e celuloses abrandadas por cocção ou ação mecânica; 

 Distribuição e quantidades normais de todos os nutrientes e quilocalorias; 

  Isenta de especiarias e condimentos fortes, bebidas gaseificadas, alimentos duros, alimentos crus. 

 

 

Dieta pastosa1, 2 

 Indicada para pacientes com dificuldade de mastigação ou deglutição devido à inflamação, danos neurológicos, distúrbios 

neuromotores, alterações anatômicas da boca ou esôfago e uso de próteses dentárias; 

 Dieta que pode ser mastigada e deglutida com pouco ou nenhum esforço; 

 Dieta com alimentos bem cozidos, sem alteração de nutrientes e com restrições de alimentos crus (exceto alguns com 

textura mais suave) e alimentos fermentescíveis, doces concentrados, frituras, leguminosas (servir apenas o caldo), 
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embutidos, conservas, enlatados e condimentos fortes. 

 

 

Dieta leve1, 2 

 Indicada para pacientes com preparo de determinados exames (no pré e pós-operatório), dificuldade de deglutição e 

mastigação, em casos de intolerância a alimentos sólidos ou em situações que a função gastrointestinal esteja debilitada. 

 É uma dieta de transição entre a dieta branda e a dieta líquida; 

 Tem por objetivo favorecer a digestão e o esvaziamento gástrico dos alimentos em situações com comprometimento de 

fases mecânicas do processo digestório, numa fase pós-operatória; 

 Dieta com restrições de alimentos crus (exceto alguns com textura mais suave, como pera, banana prata e mamão), 

frituras, doces concentrados, alimentos fermentescíveis, leguminosas, enlatados, conservas e arroz; 

 Busca promover um mínimo trabalho digestório. 

 

 

Dieta liquida1, 2 

 Indicada para pacientes com problemas no processo de mastigação, em alguns pré e pós-operatórios, preparo de alguns 

exames e pacientes incapazes de tolerar alimentos sólidos; 

 Busca favorecer a hidratação e facilitar o trabalho digestório;  

 Composta por alimentos na consistência líquida ou que liquefazem na boca, pois deve provocar pouco estímulo químico e 

mecânico; 

 É prescrita por um breve período em função de sua inadequação em relação aos nutrientes. 

Fontes: 1Anastacio et al.(2012), 2Paiva et al. (2011) 
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Quadro 3: Características Dietas modificadas que necessitam de adequação, seus objetivos, indicações e características., seus objetivos, 
indicações e características. 

Tipos de dieta Características gerais das dietas 

 

 

Dieta para diabetes 

 Indicada para paciente com diabetes no controle do nível de glicemia do paciente, evitando crises de 

hipoglicemia ou hiperglicemia; 

 Busca corrigir as anomalias metabólicas características do diabetes, manter o peso ideal e prevenir 

complicações associadas ao diabetes; 

 Consistência normal, hipocalórica, hipoglicídica, normoproteica e normolipídica. 

 

 

 

Dieta hipossódica 

 Indicada para a prevenção e controle de edema, insuficiência cardíaca, hipertensão crônica grave, distúrbios 

renais, hepáticos e pulmonares; 

 Dieta para prevenir ou controlar edemas e hipertensão ou hipernatremia; 

 Consistência normal, conforme a aceitação e/ou indicação ao paciente, deve-se evitar o uso dos seguintes 

alimentos: alimentos salgados, enlatados, conservas, defumados, embutidos, queijos, massas prontas, 

molhos, alimentos industrializados; substituir a manteiga ou margarina com sal por produto semelhante sem 

adição de sal, diminuir o consumo de café e lipídeos e substituir pão e bolacha com sal por sem sal. 

 

 

Dieta hipercalórica e 

hiperproteica 

 Indicada para paciente que necessitam de reposição de proteínas e calorias, devido a perda de massa;  

 Minimizar sintomas causados por alguns tratamentos medicamentoso e contribuir para a cicatrização de 

feridas, síndrome da imunodeficiência adquirida e nos pós-cirúrgicos; 

 Sua consistência pode variar conforme o estado geral das pacientes e aceitação da dieta hipercalórica, 

hiperglicídica, hiperproteica e normolipídica; aumento da oferta de alimentos fontes de proteínas, 

principalmente as PAVB (proteína de alto valor biológico). 

  Indicada para pacientes com insuficiência renal e hepática, dependendo do grau de evolução da doença; 
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Dieta hiperproteica  Diminuir o trabalho renal e hepático, dependendo do grau de evolução da doença; 

 Restringir a quantidade de PAVB (proteína de alto valor biológico) nas refeições. 

 

Dieta parturiente 

 Dieta padronizada para pacientes prestes a darem a luz; 

 Minimizar os riscos cirúrgicos para os casos em que haja a necessidade de analgesia ou anestesia;  

 Dieta restrita composta principalmente por água e carboidratos. 

 

 

Dieta laxativa 

 Dieta indicada para pacientes com dificuldade de evacuação, nos pós-cirúrgicos ginecológicos, para a 

promoção da formação do bolo fecal e alívio da obstipação;  

 Facilitar o trânsito intestinal; 

 Consistência – normal, prioriza-se os alimentos integrais como pães, biscoitos, farinhas, frutas como ameixa, 

mamão, verduras, arroz, massas; Importante estimular a ingestão de água. 

 

 

Dieta hipocalórica 

 Indicada para as pacientes com distúrbios alimentares ou obesidade; 

 A redução calórica requer critério e acompanhamento de profissionais, individualizando o cardápio, uma vez 

que as necessidades energéticas variam de pessoa para pessoa; 

 É uma dieta harmônica, balanceada, onde há a restrição de calorias fornecidas ao paciente. 

 

Dieta hipoalergênica 

 Indicada para pacientes com reações alérgicas, conhecidas ou não;  

 Melhorar o quadro clínico, retirando da alimentação alimentos que podem agravar o quadro atual; 

 Restrição de alimentos com grande potencial alérgico, como corantes, chocolate e conservantes. 

Fonte: Anastacio et al.(2012) 
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2.3 Benefícios das dietas hospitalares  

Segundo Garcia (2006) a dieta hospitalar exerce um papel fundamental na 

manutenção do aporte de nutrientes ao paciente institucionalizado, bem como na 

preservação do estado nutricional de indivíduos com doenças crônicas e agudas. 

Esse tipo de dieta pode atenuar a angústia causada pela separação do paciente do 

seu ambiente familiar, bem como de suas relações de trabalho e sociais; portanto a 

mesma deve agregar qualidades visando atender às necessidades nutricionais, 

sensoriais, higiênico-sanitárias e psicossociais (SOUSA e PROENÇA, 2004). 

Para Boeger (2008), em unidades hospitalares o departamento de alimentos e 

bebidas é entendido como o Setor de Nutrição e Dietética (SND), com oportunidades 

de encantamento, tendo por objetivo auxiliar no restabelecimento do estado 

nutricional do paciente aliando às prescrições médicas e adequações das dietas 

oferecidas diversificando o processo de preparação, finalização dos pratos, com 

cortes especiais e atenção a temperatura ideal na hora do consumo. 

Resgatar o prazer de se alimentar através do uso de técnicas gastronômicas 

pode contribuir para melhor aceitação das dietas oferecidas principalmente de 

crianças hospitalizadas, contribuindo para redução do quadro de desnutrição 

constatado com frequência durante as internações (FERREIRA e FRANÇA, 2002). 

Um exemplo de como a dieta hospitalar pode exercer um papel fundamental é 

relatado por Paiva et al (2013) em pesquisa realizada com pacientes 

institucionalizados com diagnóstico de câncer e em tratamento de radioterapia e 

quimioterapia; durante esses processos ocorreram alterações no organismo que 

variavam de leves a agudos aumentando a incidência da mucosite oral (inflamação 

da parte interna da boca e da garganta que pode levar a úlceras dolorosas) sendo 

em sua maioria a responsável pela ingestão alimentar insuficiente causando perda 

de peso significativa. 

De acordo com a pesquisa de campo realizada por esses autores no Setor de 

Alimentação e Nutrição (UAN) de um hospital oncológico da cidade de Muriaé (MG), 

ao oferecer dietas adocicadas e de consistência pastosa à branda, que são de fácil 

deglutição o índice de aceitação foi acima de 80%, reduzindo a inapetência 

alimentar e consequentemente melhorando o estado nutricional destes pacientes. 
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Alimentar os pacientes hospitalizados com seus alimentos preferidos pode 

facilitar o retorno espontâneo do apetite e aumentar a ingestão alimentar, tendo 

como efeito a melhora das condições clínicas desses (GARCIA, 2006). 
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CAPITULO III APLICAÇÕES DA GASTRONOMIA HOSPITALAR 

 

  3.1 Aspectos gerais sobre a Gastronomia 

A história da gastronomia teve seu início na pré-história, após a descoberta 

do fogo pelo homem primitivo, quando este percebeu que poderia modificar os 

alimentos através do processo de cozinhar e assar.  No entanto, após esse período, 

o homem primitivo passa a ter uma alimentação mais variada ao descobrir a 

agricultura e a domesticação de animais (FRANCO, 2006).  

Assim, na visão de Proença et al. (2005) o ato de alimentar-se é um dos mais 

importantes ao homem, visto que envolve questões biológicas, sociais e culturais.  

Para Santos (2005), as culinárias locais, regionais, nacionais e internacionais 

resultam da miscigenação cultural no mundo, sendo que o ato de se alimentar é 

nutricional, enquanto que o de comer é social, pois são formados a partir de usos, 

costumes, crenças, condutas e situações vividas no momento.  

No que diz respeito à culinária brasileira, Cascudo (2011) defende que esta 

surgiu a partir da união da culinária portuguesa com a indígena. Porém, sofreu 

também influência da africana com a chegada desses ao Brasil, mas sempre com 

uma forte tendência dos colonizadores portugueses. Neste contexto, esta mistura de 

culturas deu ao Brasil uma culinária peculiar e rica em variedades vistas por muitos 

turistas como exótica.  

Assim, a culinária evoluiu com o decorrer dos anos e desenvolveu vários 

segmentos, dentre eles a gastronomia. De acordo com Collaço (2013), a 

gastronomia é um conjunto de cozinhas que abrange imaginários distintos (local, 

regional, nacional, popular, refinado, tradicional típico) e ainda contempla aspectos 

que envolvem o conhecimento e o consumo, ao trabalhar com produtos variados e 

apresentações diferenciadas.  

D’encarnação (2012) afirma que a gastronomia é: “A arte de comer bem, de 

saber apreciar os prazeres da mesa e de saborear os alimentos com deleite, com 

prazer”. Nesse contexto, a qualidade sensorial é uma condição primordial para que 

um alimento seja ou não consumido, já que, muitas vezes, o ser humano não se 

alimenta apenas pensando em sua nutrição.  
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A gastronomia evoluiu graças à função social das refeições, momentos de 

troca, de prazer e socialização e à comensalidade, que é a existência de vínculos e 

obrigações mútuas entre os que comem e bebem juntos (MEDEIROS, 2014). Nesse 

sentido, um dos segmentos atuais da gastronomia é a sua aplicação em âmbito 

hospitalar, com vistas a melhorar a aceitação das dietas por parte dos pacientes. 

 

3.2 Gastronomias hospitalar 

A gastronomia hospitalar é definida como a arte de conciliar a prescrição 

dietética e as restrições alimentares de pacientes à elaboração de refeições 

saudáveis e nutritivas, atrativas e saborosas, a fim de promover a associação de 

objetivos dietéticos, clínicos e sensoriais e promover nutrição com prazer (JORGE, 

et al., 2007). 

 Diante disto vale ressaltar a importância da gastronomia hospitalar, que tem 

como objetivo tornar os alimentos atraentes considerando os aspectos sensoriais, 

principalmente pela apresentação e pelo aroma, além, do tipo de preparação e 

variedade do cardápio.  

Para Teixeira (2009) as práticas sensoriais são fundamentadas nas respostas 

aos estímulos, que produzem sensações cujas dimensões são: intensidade, 

extensão, duração, qualidade e prazer ou desprazer. Já os estímulos podem ser 

medidos por métodos físicos e químicos, as sensações são medidas por processos 

psicológicos. 

Desenvolver técnicas de decoração e preparo das refeições contribui para o 

aumento da aceitação e da ingestão alimentar, além de ser determinante na 

qualidade sensorial das refeições (LAGES et al., 2013). 

Ao abordar o tema gastronomia hospitalar como fator de melhor aceitação da 

dieta oferecida em hospitais é preciso dissertar sobre as causas e cosequências que 

levam a rejeição alimentar. A baixa aceitação da dieta oferecida aos pacientes 

hospitalizados pode estar relacionada à capacidade para entender as causas que o 

levaram a um afastamento do convivio famíliar, comunidade, escola e dos circulos 

de amizades entre outros (GUERRA, 2009) 
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Segundo Nakasato et al. (2014) a gastronomia é uma importante aliada na 

implantação de um serviço humanizado nos hospitais, contribuindo para o 

tratamento e conforto do paciente durante o período de internação, interferindo 

positivamente no processo de recuperação da saúde.  

Nos hospitais, tem sido um diferencial no que diz respeito à humanização, 

encantamento e restabelecimento da saúde. A preocupação com o tratamento 

humanizado ao paciente institucionalizado não é recente. Nesse contexto, 

Hipócrates (IV-V a.C.) apud Barbosa (2007, p. 24) comentou  que: 

Aquele que quer prescrever corretamente a dieta dos homens precisa, 
antes de tudo, conhecer a natureza humana, seus componentes 
fundamentais e seus elementos predominantes, assim como as respectivas 
propriedades de todos os alimentos e de todas as bebidas, a técnica que 
permite suprir a propriedade do que por natureza é forte e de, ao contrário, 

dar forças ao que é fraco.  

 De acordo com Nascimento (2010) a gastronomia hospitalar deve oferecer um 

atendimento individualizado e personalizado, considerando as preferências e 

aversões alimentares dos pacientes considerando também os hábitos regionais 

respeitando sempre o equilíbrio nutricional. 

 Diante do exposto cardápios e dietas hospitalares devem respeitar sempre 

que possível: 

 Os hábitos alimentares do paciente (pontos de cocção, temperos, 

consistência, apresentação, variedade); 

 A necessidade do paciente em termos de quantidade de sua alimentação; 

 O direito de escolha (ou alternativa de opção) do paciente; 

 O direito do paciente ao diálogo com o responsável pela administração do 

serviço para que possa compreender a necessidade e importância da dieta 

oferecida; 

 O direito do paciente à informação relativa à alimentação (dieta) que lhe será 

servida. 

Assim sendo, o grande desafio da gastronomia hospitalar é conciliar a 

prescrição dietética e as restrições alimentares dos pacientes na elaboração e 

apresentação de refeições nutritivas, atrativas e saborosas, a fim de promover a 

nutrição e recuperação da saúde com prazer (SOUZA et al., 2011).  
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Nesse sentido, várias pesquisas científicas têm sido conduzidas com o 

objetivo principal de avaliar os efeitos da aplicação de técnicas gastronômicas na 

elaboração de refeições em âmbito hospitalar. Essas pesquisas abordam 

principalmente aspectos como: 

 Nível de satisfação dos pacientes após a inserção de técnicas gastronômicas 

(SOUZA SANTOS et al., 2017a; MOHAMED et al., 2016); 

 Análise sensorial (com emprego de testes afetivos) através de fichas técnicas 

desenvolvidas para dietas hospitalares (SOUZA SANTOS et al., 2017a; HORTA 

et al., 2013); 

 Testes com a inserção de matérias-primas como ervas e especiarias com 

propriedades funcionais (SOUZA SANTOS et al., 2017b; CAJAÍBA, ARAÚJO 

e BARBOSA, 2007); 

 Impacto na taxa de readmissão em pacientes hospitalizados após a inserção 

do serviço de gastronomia hospitalar (NAVARRO et al., 2016); 

 Perspectiva da adoção da gastronomia como estratégia para aliviar os 

sintomas de pacientes em tratamentos específicos (PAIVA et al.; 2013); 

 Propostas sobre novas formas de apresentação de dietas hospitalares (SILVA 

e MAURÍCIO, 2013; CAJAÍBA, ARAÚJO e BARBOSA, 2007).  

Alguns exemplos desses trabalhos são apresentados no quadro 4: 
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Quadro 4. Exemplos de trabalhos científicos acerca da aplicação dos fundamentos de gastronomia hospitalar. 

Tema do trabalho Público Alvo Principais resultados Referência 

 

Análise sensorial de refeições 
hospitalares antes e após a aplicação 
de técnicas gastronômicas  

 

Pacientes internados 

com prescrição de dieta 

livre. 

As notas conferidas aos aspectos sensoriais (cor, 
sabor, aroma e textura) foram relevantes após a 
aplicação de técnicas gastronômicas, sugerindo que a 
metodologia empregada pode ser eficiente para 
melhorar a aceitabilidade de refeições hospitalares. 

 

Souza Santos et al. 

(2017a) 

 

Efeitos da gastronomia na 

aceitabilidade de dietas hospitalares 

 
Pacientes com no 

mínimo de internação de 
36 horas, com prescrição 

de dieta livre. 

Após a aplicação das técnicas gastronômicas, 
incluindo o uso de condimentos e ervas, e dos 
adequados métodos de cocção, que promoveram um 
sabor mais agradável e uma melhor distribuição visual 
dos alimentos, reduziu-se o índice de resto alimentar. 
Também houve redução de restos observados nos 
pratos. 

 

 

Souza Santos et al. 

(2017b) 

Efeitos da implementação da 

gastronomia sobre a ingestão de 

alimentos e a taxa de readmissão em 

pacientes hospitalizados 

 

Pacientes hospitalizados 

A apresentação diferenciada da refeição foi capaz de 

aumentar a ingestão de alimentos pelos pacientes, 

reduzir substancialmente os resíduos de alimentos 

nos pratos e reduzir a taxa de readmissão hospitalar. 

 

Navarro et al. 

(2016) 

 

Avaliação do nível de satisfação dos 

pacientes com os serviços de 

alimentação  

 

Pacientes hospitalizados 

Foi possível perceber que considerar as preferências 

dos pacientes e qualidade das matérias-primas 

aumenta o nível de satisfação geral com os serviços 

de alimentação hospitalar. 

 

Mohamed et al. 

(2016) 

 

Aplicação de técnicas gastronômicas 

para a melhoria da qualidade sensorial 

de dietas hospitalares infantis 

 

Pacientes pediátricos 

com dieta livre 

Foi realizada uma avaliação sensorial da aceitação da 

dieta oferecida antes e após a implantação de 

técnicas gastronômicas com ênfase no favorecimento 

de cores e combinações de ingredientes resultando 

na redução significativa de desperdício alimentar. 

 

Horta et al. (2013) 
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A gastronomia como estratégia para 

aliviar os sintomas do tratamento do 

câncer 

 

Pacientes em tratamento 

de câncer 

A gastronomia interferiu na aceitação da dieta, 

reduzindo a inapetência alimentar e, 

consequentemente, melhorando o estado nutricional 

dos pacientes. 

 

Paiva et al. (2013) 

 

A inserção da gastronomia em 
refeições hospitalares pastosas  

Pacientes hospitalizados 
com câncer, com 

prescrição de dieta 
pastosa. 

 Após intervenção dietética a partir de técnicas 
gastronômicas que impactassem na aparência das 
refeições houve tendência para o aumento da 
ingestão e satisfação dos pacientes pelas dietas 
pastosas oferecidas.  

 

Lages et al. (2013) 

 

Gastronomia hospitalar como um novo 
recurso para melhorar a aceitação de 
dietas. 

Pacientes 

independentemente da 

idade, em pré e pós-

parto, com mínimo de 

internação de 48 horas. 

Após as intervenções gastronômicas na forma de 

apresentação das dietas, por combinação de cores, 

formas e disposição dos alimentos nos pratos, 

promoveu um aumento no desejo de consumir a 

refeição.  

 

Silva e Maurício, 

(2013) 

 

Utilização de ervas e especiarias em 
gastronomia hospitalar 

 

Indivíduos hospitalizados 

em geral 

Foi possível perceber que as preparações culinárias 

se tornaram mais atraentes perante os pacientes com 

apresentações diferenciadas e a inclusão de ervas e 

especiarias funcionais, respeitando o tipo de dieta. 

 

Cajaíba, Araújo e 

Barbosa (2007) 
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3.3 Comfort food 

O termo comfort food significa “comida confortável”, que desperta conforto e 

bem-estar ao indivíduo, proporcionando a esse comensal uma experiência afetiva e 

aconchegante, trazendo à tona memórias de momentos especiais de sua vida e nos 

dias atuais faz parte da ideologia de vários chefes e restaurantes pelo mundo 

(GIMENNES-MINASSE, 2016). 

 Esse conceito surgiu nos Estados Unidos em contrapartida ao movimento de 

fast food no final dos anos 80 através de refeições congeladas e industrializadas que 

se tornavam cada vez mais frequentes na alimentação usual das famílias 

(CORDEIRO, 2016). 

Embora a definição do que é ou não comfort food para um indivíduo dependa 

de conteúdos peculiares ligados à sua memória pessoal, é possível identificar 

critérios semelhantes e também de iguarias em grupos sociais em que os 

integrantes pertençam a uma mesma classe socioeconômica e cultural (GIMENNES-

MINASSE, 2016). 

De acordo com Cascudo (2011) o alimento atua como um fixador psicológico 

remetendo a lembranças que emocionalmente deixaram marcas e desta forma 

comer certos alimentos é ligar-se ao local ou a quem os preparou.  

A comida, nesse conceito, é preparada e servida de acordo com os costumes 

de cada região, a proposta é servir mais do que comida, pois ao ser levada a boca, 

um turbilhão de pensamentos ocorre pela mente e coração. Quanto maior for a 

semelhança do sabor do prato servido com o que foi preparado há muito tempo 

atrás, melhor será a experiência da degustação para a pessoa (CORDEIRO, 2016). 

Segundo Bertotti (2010) a relação emocional que temos com a comida pode 

não ser percebida, mas acaba influenciando nossas escolhas. Essa relação é tão 

presente que dificilmente comemoramos algo sem a presença do alimento, embora 

não seja percebida, mas é interiorizada e acaba ditando nossas escolhas. Esta 

relação é tão consolidada que dificilmente, festeja-se algo sem a presença do 

alimento e na maioria das vezes a comida é feita para expressar amor, afeto, 

agradecimento e carinho às pessoas que temos apreço.  
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Ainda de acordo com Bertotti (2010, p. 13) alimentar-se envolvem os cinco 

sentidos:  

O cheiro do bolo quase pronto, a margarina derretendo sobre um 
pedaço de pão, o sabor do chocolate, a textura cremosa que percebemos 
ao passar o dedo sobre a cobertura de um bolo. O clima na cozinha, a 
conversa enquanto tudo é preparado, a criança que se lambuza limpando a 
fôrma, o aroma da canela. Nosso cérebro registra tudo e compõe imagens 
que irão nos acompanhar durante a vida.  

 

3.4 Qualidade das matérias primas alimentares em Gastronomia 

Hospitalar 

Oferecer produtos e serviços com qualidade não é mais um diferencial 

competitivo, mas sim uma condição para que uma organização mantenha-se ativa 

no mercado. Bertolino (2010) destaca que praticar qualidade é desenvolver, projetar, 

produzir e comercializar produtos que sejam econômicos, úteis, seguros e sempre 

satisfatórios para o consumidor. 

Segundo Gurgel Junior e Vieira (2002) o conceito e o significado de qualidade 

se tornaram dinâmicos e vêm sofrendo transformações ao longo da história, sendo 

introduzidos novos elementos de percepção dessas em prol do progresso das 

organizações e da sociedade. 

Um dos conceitos mais coerentes de qualidade é o de Lucinda (2010), que a 

define como “diferentes coisas para pessoas diferentes” e tem por finalidades 

satisfazer o cliente, a um preço justo, com um produto que funcione corretamente e 

um serviço prestado que supere as expectativas dos consumidores.  

A qualidade tem por filosofia, de acordo com Mezomo (2015), os seguintes 

fundamentos: respeito ao consumidor pela sua própria dignidade, responsabilidade 

social da empresa (que não lhe permitem oferecer produtos ou serviços sem 

qualidade) e responsabilidade profissional dos que prestam serviços (ou fabricam 

produtos). 

Ao dissertar sobre a qualidade das matérias primas na produção de alimentos 

é preciso enfocar todas as ações presentes na cadeia produtiva, que tem início na 

produção no campo e envolve fatores como transporte, armazenamento e 

processamento. Durante todas essas etapas, ocorrem, com frequência, vários tipos 
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de degradação da qualidade dessas matérias primas, eventos que representam 

pontos críticos a serem monitorados para a garantia da qualidade dos mesmos 

(MACHADO, 2005).  

De acordo com Silva Junior (2014), o controle higiênico-sanitário das 

matérias-primas que serão utilizadas na composição dos cardápios é de suma 

importância. Para tanto, são necessárias várias ações de monitoramento para 

minimizar os riscos de doenças de origem alimentar. São aspectos a serem 

considerados durante essa etapa segundo o autor supracitado (quadro 5): 

  

Quadro 5: Aspectos a serem considerados para controle higiênico sanitário das 

matérias-primas alimentares. 

Aspecto avaliado Possíveis ações 

 
Visita técnica aos fornecedores  
  
 
 

 Observar as condições operacionais da empresa; 

  Higiene local; 

  Avaliar risco de produtos contaminados com 
microrganismo patogênicos ou com toxinas. 

 
Controle sensorial 

 Observar as características sensoriais dos produtos como 
odor, textura, cor, aspecto, embalagens, sabor entre 
outros. 

 

 
Controle microbiológico e físico-
químico 
 

 

 Coletar amostras das matérias primas entregue pelos 
fornecedores e realizar analises microbiológicas. 

 

 
 
Transporte 

 Observar o sistema de transporte principalmente para 
matérias primas perecíveis que necessitam de 
temperaturas distintas; 

 Avaliar as condições sanitárias dos veículos de 
transporte. 

Fonte: Silva Junior (2014) 

 

A recepção das matérias-primas nas Unidades Produtoras de Refeições 

(UPR) é considerada como um dos principais pontos para a garantia da qualidade, 

bem como os cuidados com a seleção de fornecedores e a conferência dos produtos 

durante o recebimento. Destaca-se ainda o posterior armazenamento como 

importante parte das exigências legais para propiciar a inocuidade do produto final 

(CARDOSO et al., 2010; BRASIL, 2004).  

Assim sendo, para que sejam atendidos os requisitos essenciais a uma 

alimentação segura e, por conseguinte, de qualidade, é preciso estar atento a todas 
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as etapas de produção. Essas etapas englobam desde o fornecimento de alimentos 

íntegros, livres de contaminantes de origem física, química e biológica, e também à 

verificação de prazos de validade de matérias-primas embaladas e temperaturas de 

acordo com as normas de armazenamento para produtos perecíveis (REIS et al., 

2015). 

Segundo a Organização Mundial para Saúde (OMS) por não haver uma 

legislação específica para as unidades de alimentação hospitalar, e por se tratar de 

um ambiente onde a segurança dos alimentos é essencial para a reabilitação do 

paciente, é necessária a consonância desses estabelecimentos com as Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), como forma de garantia da qualidade. Cabe ressaltar 

que as BPF e o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC) foram desenvolvidos para garantir a produção segura dos alimentos. 

(OMS, 2002). 

A BPF consiste num documento que descreve todas as operações e 

atividades adotadas por estabelecimentos/indústrias e serviços de alimentação a fim 

de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos exigidos 

pela legislação sanitária. A obrigatoriedade do Manual de BPF para 

estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos e para serviços de 

alimentação estão regulamentada pela Resolução RDC nº 275 (BRASIL, 2002) e 

Resolução RDC nº 216 (BRASIL, 2004).   

Além dos fundamentos relativos às BPF, também é possível utilizar o sistema 

APPCC, uma ferramenta para garantir inocuidade dos processos de produção, 

manipulação, transporte, distribuição e consumo dos alimentos através da 

identificação dos perigos potenciais à saúde do consumidor, bem como o controle 

das condições que geram perigos, isto é, os problemas são detectados e 

imediatamente corrigidos, é sistemático, por ser um plano completo, passo a passo 

desde a matéria- prima até a mesa do consumidor (RIBEIRO-FURTINI e ABREU, 

2006). 

De acordo com Mohamed et al. (2016) uma pesquisa realizada em três 

departamentos do Hospital Sohag University no Egito revelou que a baixa qualidade 

dos alimentos era a principal queixa dos pacientes. Assim sendo, após uma 

intervenção que privilegiou a qualidade das matérias-primas usadas na produção 
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das refeições, foi possível perceber que o índice de satisfação dos pacientes 

aumentou consideravelmente. 

Além da qualidade das matérias-primas, cabe ressaltar que as condições das 

instalações, as condições higiênicas do ambiente de trabalho, as técnicas de 

manipulação dos alimentos e a saúde dos funcionários também são fatores 

importantes a serem considerados na produção de alimentos seguros e de 

qualidade (SCHNEIDER, 2006), tanto nutricional quanto sensorial. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da realização periódica de 

treinamentos de colaboradores que atuam na manipulação de alimentos, conforme 

preconiza a Resolução RDC n°216 (Brasil, 2004), que dispõe sobre Boas Práticas 

para Serviços de Alimentação. Essa legislação define que “os manipuladores de 

alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene 

pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por 

alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação”. 

 

  3.5 Mão de obra qualificada e treinamentos 

Uma empresa não mantem-se por muito tempo no mercado sem contar uma 

equipe de colaboradores eficiente e motivada, pois este é seu maior patrimônio. O 

investimento em pessoas tem como principal resultado a qualidade (ZANELLA, 

2002), seja no serviço prestado ou na elaboração de produtos. 

De acordo com Kraemer e Aguiar (2009) a qualificação profissional é definida 

como um conjunto de habilidades e requisitos que integram o desenho do cargo ou o 

conhecimento necessário para o desempenho de alguma função. Assim sendo, a 

gestão de pessoas é fundamentada em competências ou na qualificação 

profissional, e tem sido impulsionado pelas inovações tecnológicas. 

Com relação à área de produção de refeições, sabe-se que a educação e o 

treinamento dos manipuladores de alimentos são as melhores ferramentas para 

assegurar a qualidade dos produtos. É necessário fornecer aos colaboradores 

conhecimentos, para torná-los capazes de desenvolverem habilidades específicas 

para área da gastronomia (OLIVEIRA et al., 2008). Além disso, o treinamento 

também é útil para aproximar o manipulador de suas responsabilidades, bem como 

motivá-lo. 
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Em empresas de alimentação coletiva estas características contribuem para o 

fenômeno da alta rotatividade de colaboradores e, consequentemente, dificuldade 

na obtenção da qualidade e da segurança do alimento servido (KRAEMER e 

AGUIAR, 2009). 

Um dos entraves para a implementação de serviços de gastronomia 

hospitalar está relacionado à questão do nível de qualificação dos recursos humanos 

nessa área. Segundo Ghisleni e Basso (2008) no Brasil a mão de obra recrutada 

para exercer as atividades de manipuladores de alimentos, frequentemente, não é 

qualificada e em sua maioria sequer passa por um treinamento para exercer essas 

funções. 

 

 

3.6 Tipos de cardápios em gastronomia hospitalar  

Sendo a gastronomia considerada um conjunto aprimorado de técnicas 

culinárias, essa pode contribuir expressivamente para assegurar a qualidade 

sensorial das refeições e melhorar a visão dos pacientes perante a dieta hospitalar 

elaborada e oferecida em um Setor de Nutrição e Dietética (SND) (ASSUNÇÃO et 

al., 2010). 

Para Silva e Maurício (2013) mudanças simples na alimentação de indivíduos 

hospitalizados como apresentação das dietas e adequação de temperos geram 

diferenças significativas contribuindo para o aumento do apetite e com isso 

promovendo uma recuperação mais rápida da saúde. 

Para que se alcance um bom atendimento alimentar e nutricional hospitalar se 

faz necessário harmonizar as diferentes dimensões da qualidade da alimentação: a 

sensorial, a simbólica e a de serviços (DEMÁRIO, 2010). 

Os profissionais atuantes no setor de food service devem estar envolvidos 

nos processos executados, compreendendo e interpretando as expectativas de seus 

clientes, sejam no preparo de pratos, sucos e coquetéis, e até mesmo na forma 

como serão oferecidos aos pacientes (BITTENCOURT, 2011). 

A seguir são apresentadas algumas imagens de dietas fornecidas em 

hospitais que implementaram as técnicas de gastronomia hospitalar, tanto na 



45 

 

produção das refeições quanto no empratamento. O serviço empratado1 é a 

modalidade fundamental para a distribuição das refeições em hospitais, 

considerando que a entrega dos alimentos e das bebidas é realizada em 

enfermarias e quartos individuais, caracterizando a distribuição descentralizada 2. 

Um dos pontos que merece destaque é a qualidade do enxoval usado para 

esse tipo de serviço, pois são necessários utensílios que valorizem as preparações 

culinárias. 

 

Figura 1: Exemplos de dietas livres servida em unidades com serviço de 
gastronomia hospitalar.  

  

 
 

 Fontes:; A: Cheff Ana Zambelli B: Página da saúde C: Hospital Samaritano;; D: Mássima 
Alimentação 

 

 

 

                                                           
1
 Modalidade de serviço que permite ao cliente a escolha da refeição de acordo com sua preferência 

(TEICHMANN, 2000).  

2
 Ocorre quando os alimentos são preparados em um local e transportados para o local onde serão servidos 

(SANTOS  et al., 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo por base o levantamento bibliográfico realizado foi possível concluir 

que a gastronomia hospitalar é um tema que ainda pouco explorado em termos de 

publicações cientificas, principalmente no que tange à utilização desse tipo de 

serviço perante cliente/paciente. Cabe ressaltar que não apenas em instituições 

privadas, mas também em entidades públicas esse tipo de estratégia pode ser 

adotado, pois algumas técnicas gastronômicas mencionadas nos trabalhos 

científicos não necessitam de grandes investimentos, pois privilegiam a criatividade. 

 Assim sendo, percebeu-se que a gastronomia pode ser considerada uma 

estratégia relevante quando associada à dietoterapia, pois pode influenciar 

positivamente o quadro clínico do paciente.  Essa estratégia promove diversos 

benefícios como reduzir o índice de desnutrição intra-hospitalar, reduzir o 

desperdício de alimentos e humanizar o atendimento ao cliente/paciente no 

momento da refeição. 
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