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1. INTRODUÇÃO
A Resolução nº 38/FNDE/2009 atribui ao nutricionista responsável-técnico do
Programa de Alimentação Escolar (PNAE) a aplicação de testes de aceitabilidade
para avaliar os cardápios oferecidos frequentemente, preparações atípicas ou ainda
a introdução de novas preparações (BRASIL, 2009).
O PAE recomenda, ainda, investigar o percentual de adesão dos escolares ao
programa, o qual corresponde à medida percentual de estudantes que referiram se
servir da alimentação oferecida na escola (UNIFESP, 2010).
Assim, justifica-se a importância desta pesquisa, tendo em vista que a mesma
apresentará dados da alimentação escolar oferecida em Entre Rios - SC, fornecendo
subsídios para o planejamento e adequação dos cardápios, se necessário, e
oportunizando a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar a adesão e a aceitabilidade de refeições servidas por meio do PAE, em
escolas municipais de Entre Rios - SC e investigar fatores associados.
2.2 Objetivos Específicos

- Verificar o percentual de adesão e o índice de aceitabilidade de preparações que
são ofertadas frequentemente nas escolas de Entre Rios – SC;
- Analisar se a faixa etária, o gênero e o turno estão associados à adesão e à
aceitabilidade da alimentação escolar, nas escolas municipais de Entre Rios – SC;
- Analisar os motivos que levaram os escolares a optar pela figura no teste de
aceitabilidade, nas escolas municipais de Entre Rios – SC.

3. METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida no município de Entre Rios – SC, com escolares
do 3º, 4º e 5º anos (n =141), no período de setembro a dezembro de 2012.
Foram selecionadas as dez preparações mais frequentes no cardápio durante
o ano de 2012 e, em reunião do Conselho Municipal de Alimentação Escolar,
sorteadas três a serem pesquisadas (carne moída em molho, arroz, feijão e salada
de repolho; risoto de frango e salada de alface; broa de milho e café com leite).
A coleta de dados foi realizada no dia em que as preparações foram
oferecidas durante o mês de novembro/2012. O percentual de adesão correspondeu
à medida percentual de escolares que se serviram da alimentação oferecida pela
escola em relação aos presentes no dia. A adesão dos escolares foi classificada em
quatro categorias: alta (acima de 70%), média (50 a 70%), baixa (30 a 50%) e muito
baixa (menor que 30%) (UNIFESP, 2010).
Para avaliar a aceitabilidade, utilizou-se a escala hedônica facial, sendo
considerada aceitabilidade percentuais iguais ou superiores a 85% (BRASIL, 2009).
Perguntou-se também: “Porque você assinalou a figura acima?” para identificar os
motivos que levaram o escolar a optar pela figura.
Para investigar a associação da adesão e da aceitabilidade com faixa
etária/gênero e turno, utilizou-se o teste de qui-quadrado (x2), sendo que as
associações foram significativas quando o valor de P foi igual ou inferior a 0,05.

4. RESULTADOS
Adesão e aceitabilidade médias foram de 78,7% e 82,2%. A maior adesão (86,8%)
foi à preparação doce, associada ao sexo feminino (p=0,030). A maior aceitabilidade
(91,0%) foi para a mesma preparação. A menor adesão (67,7%) foi à preparação
arroz, feijão, carne e salada de repolho, associada ao turno (maior no matutino:
p=0,022) e faixa etária (maior de 8-9 anos: p=0,011). A menor aceitabilidade (73,3%)

foi para esta mesma preparação, associada ao turno (maior no matutino: p=0,009). A
adesão à preparação risoto de frango e salada de alface (81,7%) não esteve
associada às variáveis testadas; sua aceitabilidade (82,5%) foi maior no matutino
(p=0,012). Assim, foram identificados resultados menos favoráveis de aceitabilidade
para o turno vespertino, especialmente quanto às preparações salgadas, sendo
ambas com significância estatística.
Ao avaliar os motivos da escolha da figura no teste de aceitabilidade,
identificou-se que os escolares relataram consumir a refeição porque gostam/tem o
hábito. Porém, destacam-se algumas respostas negativas justificadas pela fome,
forma de preparo e adição de temperos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adesão média à alimentação escolar foi alta, mas a aceitabilidade média
não atendeu às recomendações. No turno matutino, as três preparações
pesquisadas atingiram a aceitabilidade recomendada pelo PNAE, sendo que no
vespertino apenas o café com e leite e broa de milho obteve valor acima de 85%.
Quanto ao gênero observou-se que o feminino aderiu/aceitou melhor ao PNAE
assim como as crianças. Motivos como a forma de preparo e a adição de temperos e
legumes podem ter prejudicado a aceitabilidade das preparações salgadas. Sugerese que os testes sejam aplicados novamente, conforme recomendado pelo PNAE,
possibilitando futuras adequações no cardápio ressalta-se em especial, a adequação
no cardápio vespertino, já que os resultados foram menos favoráveis nesse período.
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