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Resumo 

Os serviços hospitalares têm inserido pressupostos da hotelaria e hospitalidade nos 
seus fundamentos, por um lado buscando a humanização dos serviços e por outro 
buscando vantagens competitivas para as organizações sobreviverem no mercado.  
Neste contexto, a gastronomia assume um papel direto na satisfação do cliente, pois 
é um dos serviços/produtos fundamentais tanto na estadia como na recuperação do 
paciente. Face ao pouco conhecimento sobre este tópico, especialmente na cidade 
de Pelotas, este Trabalho de Conclusão de Curso buscou contribuir para esta área 
de estudos. A pesquisa é de natureza exploratória e teve por objetivo identificar os 
itens principais, em termos de importância para o cliente, no que tange a 
gastronomia hospitalar. Um total de 37 atributos foram avaliados por uma amostra 
de clientes de hospitais na cidade de Pelotas, RS, resultando em uma lista de 
priorizações de ações para contribuir com a melhoria de qualidade no serviço de 
gastronomia hospitalar. Além disso, o principal resultado desta análise indica que o 
mito “comida de hospital”, na atualidade, está mais relacionado a fatores estéticos 
do que efetivamente ao sabor e variedade dos alimentos.  Os resultados fornecem 
importantes informações para ao gestor de serviços hospitalares, permitindo o 
delineamento de ações com foco no cliente para desmistificar a imagem de “comida 
de hospital”. 
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Abstract 

The hospital services have inserted assumptions of hospital-hotel in its principles, on 
the one hand seeking humanization of services and, on the other hand, seeking 
competitive advantages for organizations to survive in the market. In this context, 
gastronomy plays a direct role in customer satisfaction, because it is one of the key 
services / products both on the patient's stay and recovery. Considering the lack of 
knowledge about this topic, especially in Pelotas city, this monography contributed to 
this area of knowledge. The methodology of study is qualitative, being an exploratory 
research that aimed to identify the main items, in terms of importance for the client, 
regarding hospital gastronomy. A total of 37 attributes were evaluated by a sample of 
hospital clients at Pelotas city, Rio Grande do Sul. Results showed a list of priority 
actions to improve the hospital gastronomy service quality. In addition, the main 
result of this analysis indicated that currently the myth of 'hospital food' is much more 
related to aesthetic factors than to the taste and variety of food. The results provide 
important information for the hospital services manager, allowing the delineation of 
client-focused actions to demystify the image of 'hospital food'. 
 

 

Key-words: hospital-hotel; hospital gastronomy; hospital food. 
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1  Introdução 

 

A conciliação dos objetivos de um hospital com o ato de hospedar é um ramo 

do conhecimento e da gestão denominado de hotelaria hospitalar, criado para 

buscar a excelência de serviços neste setor (BOEGER, 2008). Este conceito mudou 

a essência do atendimento introduzindo novos serviços e processos nos hospitais. 

Alguns autores indicam que a hotelaria hospitalar representa um retorno às origens 

do conceito de hospitalidade, pois na antiguidade os hotéis ou albergues eram 

usados para abrigar doentes (GULIN BARBOSA et al., 2013).   

Na prática atual, esta fusão da hotelaria, hospitalidade e serviços de saúde é, 

em grande parte, motivada pela busca de satisfação do cliente e melhora da 

competitividade das empresas no mercado, mas também se soma os motivos 

relacionados a busca de uma humanização nos serviços de saúde (TARABOULSI, 

2003).  

Neste contexto, a gastronomia assume um papel direto na satisfação do 

cliente, pois é um dos serviços/produtos fundamentais tanto na estadia como na 

recuperação do paciente. Camargo (1999) afirma que a dieta hospitalar é 

fundamental para suprir as necessidades nutricionais do paciente e ajudá-lo na sua 

recuperação.  

No entanto, por fatores históricos, criou-se um mito relacionado à alimentação 

hospitalar como sendo sem graça e ruim, a chamada “comida de hospital”. O mito de 

“comida de hospital” se deriva do fato de que no passado os alimentos eram 

cultivados na própria horta do hospital e assim a limitação gerava uma monotonia de 

cardápio e a presença constante de sopas (LEANDRO-MERHI, 2007).  Atualmente, 

esta associação ainda permanece na mente do usuário (consumidor) de serviços 

hospitalares, mas várias instituições têm trabalhado no sentido de mudar esta 

imagem negativa. 

Este trabalho de conclusão de curso foi projeto para gerar um artigo que 

apresenta uma pesquisa realizada no contexto da hotelaria hospitalar. O objetivo da 

pesquisa foi verificar que itens são mais importantes no serviço de gastronomia 

hospitalar, na perspectiva do consumidor, a fim de gerar um estudo que possibilite 

implantar melhoras no serviço prestado que impactem mais efetivamente na 

desmistificação do mito “comida de hospital”. 



 
 

 
 

A proposição desta pesquisa, derivada do objetivo descrito anteriormente, é 

que atualmente os hospitais apresentam uma variedade de cardápios que atendem 

a qualidade necessária, mas o mito de “comida de hospital” persiste porque 

elementos importantes para o cliente não são atendidos, como a aparência do 

alimento, decoração dos pratos, etc. Assim, pequenas modificações com baixo custo 

poderão contribuir para quebrar a imagem negativa associada à comida de hospital.    

Sendo assim, o objetivo principal da pesquisa é verificar qual o determinante 

mais importante na perspectiva do consumidor na gastronomia hospitalar. Enquanto 

que os objetivos específicos são: 

1. Definir os cinco itens mais importantes para o consumidor que devem ser 

otimizados para ajudar a desmistificar o mito “comida de hospital”; 

2. Determinar se a dissociação do mito “comida de hospital” está mais 

relacionada a itens estéticos, de higiene, serviços ou efetivamente sabor. 

Para atingir este objetivo conduziu-se uma pesquisa com metodologia 

qualitativa e quantitativa, sendo um trabalho exploratório-descritivo. Através de uma 

entrevista na forma de questionário com perguntas fechadas para avaliar  a ordem 

de importância concedida pelos clientes à uma série de itens relacionados a comida 

de hospital, na qual se extraiu subsídios para responder ao objetivo proposto no 

trabalho. Participaram da pesquisa 48 usuários do serviço de saúde público e 

privado de um hospital na cidade de Pelotas-RS. 

O trabalho se justifica por três fatores. Primeiro, a importância e atualidade 

dos temas relacionados à melhora dos serviços de saúde, bem como, necessidade 

de sobrevivência ou recuperação dos hospitais que passa pelas questões 

relacionadas à imagem e qualidade dos serviços prestados. Segundo, pela escassez 

de pesquisas sobre a gastronomia hospitalar como vantagem competitiva. Por 

último, uma motivação particular do pesquisador principal deste trabalho, pois o 

mesmo trabalha nesta área e deseja obter resultados que possam contribuir para 

nortear ações de melhora no setor. 

O trabalho que se apresenta a seguir está organizado em formato padrão de 

TCC segundo as normas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), e assim 

primeiramente apresenta esta breve introdução, seguida da revisão de literatura, 

metodologia, resultados e discussão e finalmente, as conclusões, referências e 

anexos.  



 
 

 
 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Este estudo tem como bases conceituais fundamentais a hotelaria hospitalar 

e a gastronomia, trazendo o contexto de convergência destas duas áreas dentro das 

novas práticas na hotelaria hospitalar.  

 

2.1 Hospitalidade e hotelaria hospitalar 

 

Boeger (2008) considera que a hotelaria hospitalar agrupa todos os serviços 

de apoio de uma instituição de serviços específicos de saúde, sendo itens que 

objetivam tornar a estadia do cliente mais agradável, portanto, durante o período de 

internação do paciente oferecem segurança e conforto, tanto para ele como para 

seus familiares. Autores que tem se aprofundando neste campo de pesquisa indicam 

que a hotelaria hospitalar representa parte da ação curativa ou da reabilitação de 

pacientes (GULIN BARBOSA et al., 2013). 

O surgimento da hotelaria hospitalar foi ocasionado pela busca contínua da 

excelência, focando na conciliação dos objetivos do hospital com o ato de hospedar, 

respeitando as especificidades da clientela (BOEGER, 2008). Segundo Taraboulsi 

(2003) a hotelaria hospitalar veio para dar uma cara nova aos hospitais introduzindo 

novos serviços, processos e conduta de seus colaboradores.   

Por outro lado, pode-se considerar que se trata de um resgate dos 

fundamentos originais da hospitalidade, já que a história indica que os albergues 

eram usados para abrigar doentes e o vocábulo “hospitalidade” tinha uma 

associação com o aposento para receber o hóspede, no caso, o doente. Desta 

forma, a hotelaria hospitalar está retomando este conceito, com uma moderna 

roupagem de atributos relacionados a qualidade na prestação de serviços 

(COLOCO, HOLANDA, PORTERO-MCLELLAN, 2009).  Andrade (2011) afirma que 

a hospitalidade é percebida quando o paciente sente-se atendido nas suas 

necessidades, angústias, dúvidas, questionamentos e sente-se em um ambiente que 

lhe deixe confortável, tranquilo, acolhido e seguro. 

Lashley (2004) apresenta três vertentes associadas ao conceito de 

hospitalidade: alimentação, abrigo e deslocamento, no entanto, no caso do setor da 

saúde, devemos acrescentar mais uma, a reabilitação (cura/tratamento), e ainda 



 
 

 
 

observar que as três vertentes iniciais de Lashley (2004) estão associadas ao 

hóspede (paciente), acompanhantes e a seus familiares, ampliando, assim, o 

escopo do serviço esperado. 

Mas não são poucas as dificuldades para a hotelaria hospitalar, 

especialmente no Brasil. Em primeiro lugar, a adaptação dos conceitos de hotelaria 

clássicos a um setor tão específico que há muitos anos vinha operando com um foco 

diferente e que luta por recursos para sua manutenção, em especial, os serviços 

públicos. Em segundo lugar, ainda há escassez de gestores especializados em 

hotelaria hospitalar, ou ainda são pouco valorizados, portanto, a gestão fica a cargo 

de técnicos em saúde ou administradores de formação geral, com pouca 

familiaridade com os conceitos de hospitalidade e hotelaria (GULIN; BARBOSA et 

al., 2013).  

Apesar de todas as dificuldades do setor, cresce a atenção sobre a 

importância de melhores condições na estadia dos clientes de saúde, quebrando a 

fria imagem de hospital, assim os gestores estão priorizando infraestrutura, 

ambiente, humanização dos serviços, ideia esta defendida também por Taraboulsi 

(2003), Godoy (2007) e Boeger (2008). 

  A competitividade das organizações de saúde frente ao mercado atual tem 

levado a uma busca da humanização dentro da instituição hospitalar, além de 

priorizar o bem-estar, segurança e conforto do cliente, este deve sentir-se acolhido e 

respeitado pelos profissionais que o atendem, levando consigo uma imagem de 

qualidade no atendimento hospitalar. Basicamente a humanização nos serviços é 

uma forma de valorização ao cliente (COLOCO, HOLANDA, PORTERO-MCLELLAN, 

2009). 

Devido à similaridade que os hospitais têm com hotéis criou-se um campo de 

intersecção em que, a gestão pode fazer com que o hospital atue como um hotel de 

saúde. A Tabela 1 mostra a semelhança de serviços entre a hotelaria tradicional e a 

hotelaria hospitalar (TARABOULSI, 2003, p.45): 

 

 

 



 
 

 
 

Tabela 1: Similaridades entre os serviços/setores da hotelaria tradicional e 

hospitalar 

Hotelaria tradicional Hotelaria hospitalar 

Check-in e check-out Recepção – internamento e altas 

Conciergerie (portaria social) Balcão de informações 

Alimentos e bebidas Nutrição 

Lavanderia Lavanderia 

Reservas Agendamento/Programação 

   Fonte:   Taraboulsi (2003, p. 45). 

  

Os serviços de apoio e equipamentos auxiliares aos pacientes internados e 

acompanhantes incluem uma variedade de possibilidades, como por exemplo, 

governança, camareira, serviço de quarto, telefonista, TV a cabo, frigobar, ar-

condicionado, camas mais confortáveis, caixa eletrônico, serviço de acompanhante, 

acesso a internet, restaurante e cafeteria, etc  (TARABOULSI, 2003) 

A gastronomia é uma característica da hospitalidade, pois o ato de oferecer 

um alimento ou bebida ao visitante é símbolo do bem receber (DIAS, 2006; 

CASTELLI, 2005), assim, pode-se dizer que a comensalidade é uma das formas 

mais reconhecidas de hospitalidade. A gastronomia surgiu como um ramo do 

conhecimento que trata da alimentação humana, mas não se restringe somente a 

isto, pois como afirma Queiroz: 

Afinal as relações entre o homem e o alimento podem ter diversos focos, 

tais como saúde, prazer, comportamento, hábitos culturais, entre outros. 

Sendo assim, estudar estas relações nos ajuda a encontrar, cada vez mais, 

caminhos que gerem mais prazer, sem esquecer-se da saúde (QUEIROZ, 

2011, p. 168). 

De Boer e Rejowski (2016) afirma que a oferta e recepção do alimento cria 

um vínculo de confiança, interdependência e generosidade entre o anfitrião e o 

hóspede. No contexto hospitalar este vínculo se acentua, pois demandam outros 

componentes fisiológicos e psicológicos (JORGE; MACULEVICIUS, 2003). 

 

2.2. Gastronomia no contexto da hotelaria hospitalar 

 

Um dos serviços de apoio ao tratamento do paciente é a gastronomia, que 

assume tanto o aspecto da vertente da hospitalidade, quanto do tratamento 

terapêutico do cliente (CAMARGO, 1999). Jorge e Maculevicius (2003) afirmam que 

o setor de nutrição deve participar ativamente na elaboração de dietas adequadas 



 
 

 
 

aos seus clientes de saúde. Lopes et al. (2016) complementam a visão de Jorge e 

Maculevicius (2007) afirmando que a alimentação também atua sobre sentidos 

psicológicos e motivacionais do individuo, contribuindo para a recuperação do 

paciente, além de torná-lo um cliente satisfeito e fiel. 

 Segundo Montari (1998) a gastronomia é uma atividade de preparação de 

alimentos, tendo aspectos sociais, culturais e regionais, sendo uma construção 

histórico-social, que foi evoluindo com o tempo e incluindo boas práticas, tanto em 

aspectos culturais como terapêuticos. Além disso, é indissociável da cultura e 

região, que provê os produtos locais e tipos de alimentação básica. 

 Na luta pela sobrevivência, fruto da necessidade de buscar alimento e se 

defender dos ataques de outros animais, nossos ancestrais aprimoraram seus 

recursos, elaborando armas de caça e aperfeiçoando as formas de cozinhar, dividir, 

armazenar e conservar a comida. De nômades, tornaram-se sedentários. De 

caçadores e coletores, ergueram povoados com base na agricultura e criação de 

animais. Do excedente de sua produção, desenvolveram trocas entre as sociedades, 

gerando o comercio. Formaram cidades, inventaram a escrita e, desse movimento 

evolutivo, surgiram as primeiras civilizações (FREIXA; CHAVES, 2012). 

No entanto, a gastronomia hospitalar tem pela frente dois grandes desafios. 

Em primeiro lugar, a preparação de alimentos melhorados, mas atendendo as 

restrições relativas a enfermidade do paciente e aos custos orçamentários 

(LEANDRO-MERHI et al., 2007). 

 Em segundo lugar, mas não menos importante, está vencer o estigma da 

imagem associada a “comida de hospital” (COLOCO et al., 2009).  Parte desta 

imagem de que comida de hospital é ‘comida ruim, sem graça, sem sal’ é devido à 

mesma ter como prioridade a comida nutricional e não gastronômica, no entanto, 

atualmente existem várias técnicas e temperos que podem ser utilizados para 

possibilitar a melhoria de sabor e aspecto da alimentação, gerando uma 

compatibilidade entre o nutricional e o gastronômico (PFAFFENZELLER, 2003).  

Neste sentido, a prestação de serviço no setor de nutrição vem melhorando cada 

vez mais, já existem em alguns hospitais profissionais qualificados na área de 

gastronomia como cheffs de cozinha, exemplos podem ser visto no hospital Moinhos 

de Vento, Mãe de Deus, Sirio Libanês (IRIBARREM, 2006). 



 
 

 
 

Assim, os profissionais da nutrição têm se empenhando para mudar o velho 

conceito de que comida de hospital é horrível e sem graça. Neste interim, Jorge e 

Maculevicius (2003) descrevendo estratégia para o envolvimento de pessoal na 

gastronomia hospitalar, comenta que atualmente a visão de dieta hospitalar esta 

sendo ampliada, adaptada às tendências inovadoras da gastronomia no mercado 

globalizado de alimentação e nutrição, e que busca aliar a prescrição dietética e as 

restrições alimentares (UNDS)1 a um sistema de hotelaria aprimorada. 

Nas novas tendências apontadas por Duarte (2005) os hospitais estão 

procurando qualidade em alimentação e atendimentos ao cliente aliam a 

dietoterapia2 à gastronomia. Assim, considerando que a comida tem dupla 

importância para o hospitalizado, a gastronomia passa a ser um ponto que a gestão 

hospitalar deve aplicar mais esforços para gerar satisfação no cliente. 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa foi realizada no período de maio a julho de 2017, em um hospital 

da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Brasil, cuja capacidade de internação é 

de 241 pacientes (leitos). O hospital atende clientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), de diversos convênios de saúde e clientes privados. A cidade de Pelotas tem 

uma população estimada de 343.652 habitantes (IBGE, 2016). Por sua posição 

geográfica e tamanho, a cidade é considerada um pólo regional, atendendo 

pacientes oriundos de várias cidades vizinhas, além dos Pelotenses. 

Este estudo caracterizou-se por uma pesquisa qualitativa e quantitativa 

descritiva com uma amostra de pacientes hospitalizados da região em que a 

instituição se localiza. A amostra foi intencional, mas aleatória, buscando obter 

variedade de representação tanto de pacientes do sistema SUS quanto privados ou 

convênios, bem como outras variáveis representativas. No entanto, foi necessário 

evitar pacientes com estado grave ou debilitado, para não prejudicar sua 

recuperação. 

                                                           
1
 UNDS - Unidade de Nutrição e Dietética 

 
2
Dietoterapia: Tratamento por meio de dieta 

 



 
 

 
 

O instrumento de pesquisa adotado um questionário com perguntas fechadas, 

o qual se desenvolveu com base no trabalho que Coloco et al.(2009) aplicou no 

contexto da hotelaria hospitalar na cidade de Curitiba. Os itens adaptados foram 

incluídos com base na revisão bibliográfica. Um pré-teste foi realizado com um 

pesquisador da área de turismo e hospitalidade e com um estudante de hotelaria 

para verificar a compreensão, extensão e pertinência do instrumento. Numa 

segunda etapa, o questionário foi previamente validado pela responsável do serviço 

de nutrição e dietética do hospital, para finalmente ser apresentada a direção da 

instituição com o fim de solicitar a autorização de sua aplicação aos pacientes 

internados. 

A aplicação dos questionários foi realizada pessoalmente pelo pesquisador, 

tendo sido acompanhado pelo profissional de nutrição da instituição, a pedido da 

direção, mas sem que houvesse intervenção do mesmo nas respostas do 

entrevistado. 

O questionário está dividido em duas seções. A primeira seção verifica o grau 

de importância para o cliente com relação a 37 itens que foram agrupados em cinco 

determinantes, a saber: refeições (5 itens), adequação e higiene (8 itens), 

comportamento e atuação dos funcionários (6 itens), serviços de gastronomia 

hospitalar (11 itens), histórico do paciente (3 itens) e refeições para acompanhantes 

(4 itens).  Cada item foi avaliado em uma escala de 1 a 10 pontos, onde 1representa 

o mais baixo nível de importância e 10 o mais alto grau de importância concedido à 

questão. 

A segunda seção do questionário incluiu questões demográficas relacionadas 

à identificação do paciente na instituição, sendo: idade, sexo, número de dias de 

internação, tipo de cliente (paciente, acompanhante ou visitante), tipo de dieta 

prescrita e tipo de paciente (público ou privado). 

As respostas foram analisadas de forma descritiva, calculando a média das 

notas concedidas aos itens pelos respondentes, utilizando planilhas do excel. Os 

resultados são demonstrados na próxima seção deste trabalho. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4 Resultados 

 

A amostra de entrevistados foi de 47 usuários, sendo pacientes, 72,3% (n=34) 

e acompanhantes, 34,7% (n=13). Com relação ao sexo, a amostra manteve um 

razoável equilíbrio, sendo 26 mulheres (55,3%) e 21 homens (44,7%).  Dois grupos 

de idade foram predominantes na amostra, 31,9% estavam na faixa de 31 a 50 anos 

(15 entrevistados) e outros 31,9% na faixa de 51 a 70 anos (15 entrevistados). Um 

grupo de clientes entrevistados tinha mais de 71 anos de idade (12 pessoas), 

representando 25,5% da amostra, e o menor grupo foi de 5 pessoas na faixa de 18 a 

30 anos de idade, sendo 10,6% da amostra total (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Distribuição de idades dos entrevistados 
Fonte: A autora, 2017 

 

Quanto a distribuição entre pacientes do Sistema único de Saúde  (SUS) e de 

particulares/convênios também manteve um equilíbrio, sendo 46,8% pacientes do 

sistema público de saúde (22 entrevistados) e o restante, 53,2% através de 

convênios ou particular (25 entrevistados). 

Os pacientes tinham dieta livre prescrita na sua maioria (61,7%), 

representando 29 pessoas entre os entrevistados: 21,3% estavam submetidos a 

dieta hipossódica (10 entrevistados), 4 estavam sob dieta pastosa e outros 4 com 

dieta branda. Não houve entrevistados que estivessem sob dieta líquida (Figura 2).  
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Figura 2: Tipos de dietas prescritas aos entrevistados 
Fonte: A autora, 2017 

 

 
A seguir se detalha os resultados da seção que objetivava extrair o grau de 

importância concedido a atributos relacionados ao serviço de gastronomia 

hospitalar. 

O primeiro bloco de questões foi diretamente relacionado à refeição, incluindo 

itens estéticos, assim cinco questões foram avaliadas nas quais ficou demonstrado 

que os clientes dão mais importância aos itens estéticos (Figura 3). O item ‘aspecto 

visual’ recebeu a maior pontuação média (9,1) e em segundo lugar o ‘aroma’ com 

média 9,0, seguido do item ‘temperatura’ com média de 8,9. Efetivamente ‘sabor e 

tempero’ e ‘quantidade’ são considerados com menor importância para os clientes, 

tendo apresentado média de 8,6 e 8,2, respectivamente (Figura 3).     

 

 
Figura 3: Grau de importância nos itens ‘Refeições’ 
Fonte: A autora, 2017 
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O segundo bloco de questões avaliou o grau de importância que o cliente dá 

a adequação dos utensílios usados para servir as refeições, horários e higiene 

observada. Oito itens foram expostos à avalição dos entrevistados, tendo 

apresentado importância os itens relacionados à higiene. A maior nota média foi 

para ‘higiene das bandejas, louças e talheres’ (9,6), seguidos de ‘higiene da mesa 

de refeições’ (9,4) e ‘adequação dos utensílios descartáveis para saladas e 

sobremesas’ (9,4). Em quarto lugar de importância para o cliente está a ‘adequação 

dos pratos para refeições quentes’ com nota 9,3, seguido dos ítens ‘tempo de 

espera pela refeição’ e ‘adequação do tipo de mesa utilizado’, com média de 9,2. Os 

menos valorizados pelos clientes neste grupo de questões foram à adequação dos 

horários de refeições e dos utensílios para bebidas, cuja nota média foi de 8,9, em 

ambos (Figura 4). 

 
Figura 4: Grau de importância nos itens ‘Adequação e higiene’ 
Fonte: A autora, 2017 

 

O terceiro bloco de questões analisa a importância do fator humano no 

serviço de alimentação hospitalar. Seis questões relacionadas ao comportamento e 

atuação dos funcionários foram expostas ao cliente. (Figura 5). Três itens receberam 

nota média igual de 9,4, sendo os pontos mais valorizados pelo cliente: a 

capacidade do funcionário resolver problemas, a cortesia e apresentação pessoal do 

mesmo.  A segurança na informação recebida também obteve nota alta (9,3). Já os 

itens menos importantes para o cliente são flexibilidade e disposição para 
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substituição do alimento e o tempo de espera para a primeira refeição após o 

internamento (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Grau de importância nos itens ‘Comportamento e atuação dos funcionários’ 
Fonte: A autora, 2017 

 

O quinto bloco de questões foi relacionado ao serviço de gastronomia 

hospitalar. As 11 questões avaliadas estão apresentadas na Tabela 2, em ordem de 

importância concedida pelo cliente. Os três itens mais importantes se relacionam ao 

atendimento direto, sendo que primeiramente o cliente valoriza ser informado sobre 

o tipo de dieta que está prescrito a ele (nota média de 9,4). Ter suas necessidades 

consideradas pelos funcionários e poder fazer um contato com direto com a equipe 

de nutrição foram os outros dois itens altamente importante para o cliente, obtendo 

nota de 9,2 e 9,1, respectivamente. 

Empatados com nota média de 9,0 estão três itens: presença de um cheff no 

setor de gastronomia do hospital, presteza no atendimento por telefone no setor de 

nutrição e variedade de cardápio.  

Os utensílios (qualidade e aparência), informação sobre o tipo de serviço 

disponível e divulgação dos horários de refeições não foram tão importantes para o 

cliente, obtendo nota 8,7 nos três itens.  

A montagem e decoração dos pratos e a existência de cardápios a la carte 

não foram considerados itens mais importantes pelos clientes, pois tiveram as 

menores notas médias deste grupo de questões (Tabela 2). 
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Tabela 2: Grau de importância nos itens ‘Serviço de Gastronomia Hospitalar’ 

Serviço de Gastronomia hospitalar Média 
Grau de 

importância 

Explicação sobre o tipo de dieta que está prescrito 9,4 

Funcionários que valorizarem as necessidades do cliente 9,2 

Facilidade de acesso de comunicação com a equipe de nutrição 
por canal interno de telefone 

9,1 

Presença de um Cheff para conduzir o setor de gastronomia do 
hospital 

9,0 

Presteza no atendimento por telefone no setor de nutrição 9,0 

Variedade de cardápio 9,0 

Utensílios (louças): qualidade e aparência  8,7 

Informações sobre o tipo de serviços disponíveis 8,7 

Divulgação dos horários das refeições 8,7 

Montagem e decoração dos pratos 8,3 

Existência de cardápio “a la carte” 7,9 
Fonte: A autora, 2017 

 

O próximo bloco de questões avalia o quanto o cliente considera importante 

ter em seu registro informações sobre suas preferências ou restrições alimentares 

(Figura 6). Entre as três questões avaliadas foi dada maior importância ao fato de 

que a equipe do hospital relacionada aos serviços de alimentação conhecessem as 

restrições e preferências do cliente (nota média 9,0 em ambas), enquanto o uso de 

informações para futuras internações recebeu uma nota média 8,7. 

 

Figura 6: Grau de importância nos itens ‘Histórico do Paciente (Anamnese nutricional)’ 

Fonte: A autora, 2017 
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Em raras ocasiões o paciente não está acompanhando de um familiar ou 

amigo, portanto, foram avaliadas as questões relacionadas às refeições para 

acompanhantes, que podem dar-se gratuitamente para pacientes do Sistema Único 

de Saúde quando solicitado, ou poderia ser através de aquisição por serviço privado 

de gastronomia no hospital (Figura 7).  

Neste caso, não foi considerado tão importante existir equipes diferentes para 

atender ao paciente e o acompanhante/visitante, nota média de 8,9. Porém, 

atingiram nota média de 9,1 os três itens seguintes: disponibilidade de frigobar no 

apartamento hospitalar, a disponibilidade de refeições para os acompanhantes no 

apartamento e a existência de um serviço de buffet para os acompanhantes em 

cafeteria e restaurante.  

 

 
Figura 7: Grau de importância nos itens ‘Refeições para acompanhantes’ 
Fonte: A autora, 2017 

 

 

5.  Discussão dos resultados 

 

Em primeiro lugar, salienta-se que a amostragem mantem a condição de 

resultados imparciais, visto que não é tendenciosa, ao ter uma representatividade 

similar de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e oriundos de convênios ou 

assistência privada, assim como mantem equilíbrio entre homens e mulheres. O 

número de dias médio de internação foi de 17,5 dias, o que possibilita ao 

paciente/acompanhante ter uma opinião consistente sobre os quatro tipos de 

refeições servidas nesta instituição: Desjejum (servido das 7:30 às 8:30hs), almoço 
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(servido das 11:00 às 12:00h), lanche da tarde (servido das 15:00 às 15:30 h) e 

jantar (servido das 17:30 às 18:30hs). 

No geral, pode-se dizer que todos os itens foram importantes já que nenhum 

deles ficou com média abaixo de 5. Mas, o objetivo deste trabalho foi identificar os 

itens mais importantes, portanto, aqueles que uma gestão deve atuar primeiro para 

melhor o índice de satisfação do cliente sobre a gastronomia hospitalar. Desta 

forma, decidiu-se que os itens com nota acima de 9,0 são os prioritários, e neste 

caso dos 37 itens iniciais se reduziu a 17 pontos a serem melhorados (Tabela 3).  O 

fator higiene e adequação dos utensílios se destacam com cinco questões dentre as 

quais duas obtiveram a maior pontuação. Outro grupo de questões se refere à 

equipe de atendimento, com oito questões relacionadas ao contato com os 

atendentes. Três itens são relacionados à implantação ou melhoria de um serviço de 

gastronomia para o acompanhante, e somente um item está diretamente relacionado 

à “comida de hospital”, sendo que não é referente ao sabor, mas sim ao aspecto 

visual. 

 

Tabela 3 - Itens prioritários para a melhoria da gastronomia hospitalar segundo 

a perspectiva de importância para o cliente 

Item Média 
Grau de 

importância 

Higiene das bandejas, louças e talheres  9,6 

Higiene da mesa de refeições 9,4 

Explicação sobre o tipo de dieta que está prescrito 9,4 

Adequação dos utensílios descartáveis para sobremesas e 
saladas 

9,4 

Capacidade de resolução de problemas 9,4 

Cortesia no atendimento 9,4 

Apresentação pessoal do funcionário 9,4 

Adequação dos pratos para refeições quentes 9,3 

Segurança nas informações recebidas 9,3 

Funcionários que valorizarem as necessidades do cliente 9,2 

Tempo de espera pela refeição 9,2 

Adequação do tipo de mesa utilizada 9,2 

Aspecto visual 9,1 

Facilidade de acesso de comunicação com a equipe de nutrição 
por canal interno de telefone 

9,1 

Disponibilidade de ter frigobar abastecido na internação 9,1 

Disponibilidade de serviço de buffet na cafeteria/restaurante 9,1 

Disponibilidade de refeição para o acompanhante no apartamento 9,1 
 Fonte: A autora, 2017 



 
 

 
 

 

Estes resultados indicam que a imagem associada a “comida de hospital” com 

relação ao sabor já está desmistificada, no entanto, prevalece à questão estética 

que ainda é pouco atrativa, apesar do cliente considerar importante. O fator higiene 

é bastante rigoroso nos hospitais pela questão de saúde, mas alguns utensílios já 

apresentam muitas marcas de uso, e podem passar um visual esteticamente 

desagradável ao cliente.  

Mas, a principal conclusão que se extrai da Tabela 3 é que uma melhoria em 

treinamento das equipes relacionadas ao serviço de alimentação hospitalar irá gerar 

um alto impacto na percepção do cliente, que valoriza esta humanização do 

atendimento, além da qualidade de informações recebidas referente aos alimentos e 

sua dieta. Isto confirma as teorias que defendem a humanização nos serviços de 

saúde, bem como, confirmam que a qualidade do atendimento na hotelaria, seja 

hospitalar ou comercial, é um fator primordial para a imagem do estabelecimento e 

satisfação do cliente. 

Salienta-se que a instituição em que foi aplicado este questionário utiliza 

utensílios descartáveis para servir as saladas e sobremesas, bem como, um prato 

especial de inox para a refeição quente, o que parece ser importante para os 

usuários. No entanto, serviço de comunicação telefônica entre o apartamento e a 

equipe de gastronomia ainda não existe, assim como, não tem frigobar nos 

apartamentos, nem oferece serviços de buffet ou similar para os acompanhantes. O 

desenvolvimento de um serviço completo de gastronomia hospitalar ainda é uma 

agenda futura desta instituição, mas faz parte de suas metas a qualidade nutricional 

e de sabor da alimentação servida.  

 

6 Conclusão 

 

Esta pesquisa apresenta a proposição de que elementos importantes com 

baixo custo de implementação poderão contribuir para quebrar a imagem negativa 

associada à comida de hospital.  Para verificar esta proposição foi aplicado um 

questionário que avaliou 37 itens relacionados a sabor, fatores estéticos, de higiene 

e de atendimento.  

O primeiro objetivo específico desta pesquisa foi respondido. Os cinco itens 

mais importantes que devem ser otimizados para contribuir na desmistificação do 



 
 

 
 

mito “comida de hospital” são: higiene das bandejas, louça e talheres, higiene da 

mesa de refeições, explicação sobre o tipo de dieta que está sendo prescrito, 

adequação dos utensílios descartáveis para sobremesas e saladas, capacidade de 

resolução de problemas por parte dos funcionários do setor de alimentação do 

estabelecimento hospitalar. 

Resulta que estes itens requerem um baixo investimento por parte da 

gerência, sendo  mais um caso de treinamento de pessoas do que aquisições e 

implementação de novos serviços ou produtos. 

O segundo objetivo específico deste trabalho foi determinar ao que está 

atualmente associado o mito “comida de hospital”. Neste caso, se observa que o 

mito está associado mais a fatores estéticos do que de sabor ou variedade, como 

era no passado. Novamente, observa-se que uma desmistificação pode ser feita 

com baixo investimento, sendo muito mais um caso de treinamento das equipes de 

serviços gastronômicos. 

Apesar de alguns hospitais estarem implementando serviços mais elaborados 

com disponibilidade de refeições a La carte ou Buffet e contratação de cheffs, com 

base na presente pesquisa se observa que existem outras questões de menor custo 

e mais facilmente implementáveis que podem impactar rapidamente sobre o 

consumidor. 

A pesquisa apresenta como limitações o tamanho da amostra, fato que 

permite utilizar metodologia de análise puramente qualitativa, descritiva. Também foi 

uma limitação o número de itens pesquisados, pois se evitou utilizar questionários 

extensos a fim de não importunar demasiadamente os clientes, que estão em 

processo de reabilitação/recuperação. Desta forma, recomenda-se que pesquisas 

futuras possam ampliar o número de itens verificados e o tamanho da amostra. 

Ainda assim, o valor deste estudo se mantem em face de pouca literatura 

nesta área, e especialmente com trabalhos empíricos que possam dar subsídios a 

tomada de decisão gerencial na implementação de ações para a percepção da 

qualidade da gastronomia hospitalar, pois somente a melhoria da variedade e sabor 

dos alimentos não atende as necessidades dos clientes, que vão além do 

nutricional, alcançando níveis psicológicos. 

Finalmente, a partir dos resultados deste trabalho, se conclui que o mito 

“comida de hospital” atualmente está relacionado a fatores estéticos e de 



 
 

 
 

atendimento, os quais devem ser a primeira etapa priorizada nas instituições de 

saúde que busquem diferenciais competitivos baseados na gastronomia hospitalar. 
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ANEXO I – Questionário de trabalho de campo 

 

Este questionário foi desenvolvido com objetivo de recolher informações entre as clientes de 

saúde sobre sua opinião sobre itens relacionados à gastronomia hospitalar.  Trata-se de um 

projeto de Conclusão de Curso em hotelaria da Universidade Federal de Pelotas. 

 

As respostas serão tratadas de forma anônima. Sua colaboração contribuirá para estudo deste 

setor.  

Desde já, agradecemos sua atenção, 

Cenira Bastos Alves 

Fone: 53 984067540. 

 

Nos itens abaixo marque um X na nota que representa o grau de importância sobre os serviços e 

produtos prestados pela equipe de nutrição e dietética.  

 

 

QUESTÕES RELACIONADAS  

AO GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 

GRAU DE IMPORTANCIA 

Pouco 

Importante 

 

Muito 

Importante 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

REFEIÇÕES 

1 Sabor/Tempero           

2 Temperatura           

3 Quantidade/Porção           

4 Aspecto visual           

5 Aroma           

ADEQUAÇÃOE HIGIENE  

6 Higiene das bandejas, louças, talheres           

7 Higiene da mesa de refeição           

8 Adequação do tipo de mesa utilizada           

9 Adequação dos pratos para refeições quentes           

10 Adequação dos utensílios descartáveis para salada e 

sobremesa 

          

11 Adequação dos utensílios para bebidas           

12 Adequação dos horários das refeições           

13 Tempo de espera pela refeição           

COMPORTAMENTO E ATUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

14 Apresentação pessoal do funcionário           

15 Cortesia no atendimento           

16 Capacidade de resolução de problemas           

17 Segurança nas informações recebidas           

18 Flexibilidade/disponibilidade para a substituição de alimentos           

19 Tempo de espera pela primeira refeição           

 
 
 
 



 
 

 
 

QUESTÕES RELACIONADAS AO GRAU DE 

IMPORTANCIA 

Pouco 

importante 

 

Muito 

importante 

 

SERVIÇO DE GASTRONOMIA HOSPITALAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Informações sobre o tipo de serviços disponíveis           

21 Funcionários que valorizarem as necessidades do cliente           

22 Facilidade de acesso de comunicação com a equipe de 

nutrição por canal interno de telefone 

          

23 Presteza no atendimento por telefone no setor de nutrição           

24 Variedade de cardápio           

25 Divulgação dos horários das refeições           

26 Existência de cardápio “a la carte”           

27 Presença de um Cheff para conduzir o setor de gastronomia 

do hospital 

          

28 Montagem e decoração dos pratos           

29 Utensílios (louças): qualidade e aparência            

30 Explicação sobre o tipo de dieta que está prescrito           

HISTÓRICO DO PACIENTE (Anamnese nutricional) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Conhecer os hábitos alimentares (Tabus e preferências)           

32 Conhecer intolerâncias a alimentos e alergias           

33 Registro do uso de dados investigados em futuras internações           

REFEIÇÕES PARA ACOMPANHANTES 

34 Ter equipe distinta e específica para o atendimento dos 

acompanhantes do paciente 

          

35 

 

Disponibilidade de Buffet (café da manhã, almoço e jantar 

servido na cafeteria/restaurante) 

          

36 Disponibilidade de alimentação no apartamento para o 

acompanhante 

          

37 Disponibilidade de ter frigobar abastecido na internação           

 

AS QUESTOES ABAIXO OBJETIVAM CLASSIFICAR OS REPONDENTES: 

1. Tempo de internação (dias): 

 

2. Idade: 

 

3. Sexo: 

FemMasc 

4. Dieta prescrita? 

o Livre 

o Pastosa 

o Liquida 

o Hipossódica  

o Branda 

o Outro-especificar: 

_______________________________ 

5. Tipo de cliente? 

o Paciente 

o Acompanhante 

o Visitante 

6. Categoria: 

o Público 

o Privado/convênio 

 

Informações sobre os serviços de informações que estão sendo avaliados: 

Desjejum (Das 7:30 as 8:30 hs) 

Almoço ( Das 11:00 as 12:00 hs) 

Lanche da tarde (Das 15:00 as 15:30 hs) 

Janta (Das 17:30 as 18:30 hs) 

Data de aplicação do questionário: 

 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA COLABORAÇÃO! 


