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Resumo
O conceito de qualidade de vida nas empresas em todo o mundo apresenta uma
crescente preocupação com seus colaboradores. O processo produtivo e a conquista
de mercado pela empresa estão condicionados as condições de saúde dos
trabalhadores e à sua qualidade de vida. Este estudo teve como objetivo avaliar o
perfil nutricional e ergonômico de colaboradores de uma Unidade de Alimentação e
Nutrição (UAN), analisando a relação entre condições de trabalho e estado
nutricional com a presença de dores e queixas mais freqüentes durante a jornada de
trabalho. Fizeram parte da pesquisa, 46 colaboradores (23 mulheres e 23 homens),
com tempo de serviço na UAN, em média, 14 anos (com variação de 8 meses à 34
anos). Constatou-se que o trabalho realizado pela maioria exige esforço físico
moderado, carregamento e levantamento de peso esporádico, movimentos repetitivos
por longos períodos e postura em pé. A avaliação nutricional realizada com os
colaboradores indicou eutrofia (33%), sobrepeso (40%), obesidade em diferentes
graus em 27% dos colaboradores. Em relação às dores foram observadas maiores
queixas na coluna, pernas e mãos principalmente nos grupos com sobrepeso e
obesidade e naqueles que permanecem maior parte do tempo da jornada de trabalho
em pé.
Palavras-chave: Qualidade de vida; Unidade de alimentação e nutrição;
Colaboradores.

1.  Introdução
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN’s) têm como objetivo principal

oferecer alimentação adequada às necessidades nutricionais do cliente. Os cardápios
elaborados devem ser, portanto, balanceados de modo que os requerimentos em
energia e nutrientes possam ser atendidos, garantindo saúde e capacitação para o
trabalho (AMORIM et al, 2005).

A produção de refeições envolve fatores tais como: o número de operadores, o
tipo de alimento utilizado, as técnicas de preparo e infra-estrutura, exigindo
equipamentos e utensílios que visam otimizar as operações, tornando-as mais rápidas e
confiáveis do ponto de vista da conformidade do produto final (MATOS; PROENÇA,
2003).

Atualmente a saúde ocupacional tem enfrentado grandes desafios. Indo ao
encontro de diversas situações advindas do mundo do trabalho já que é no trabalho
que passamos a maior parte de nossas vidas, os reflexos das condições de trabalho irão
refletir de forma acentuada sobre o nosso bem estar mesmo fora da jornada de trabalho
(SANTOS, 2003).
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Estudos perceberam que os efeitos sobre a saúde do trabalhador estão mais
voltados para a redução dos acidentes de trabalho, melhora da qualidade de vida de
seus funcionários, redução dos casos de Lesão por Esforços Repetitivos (LER),
relacionadas ao Trabalho (DORT), prevenção da fadiga muscular e articular, correção
de vícios posturais, diminuição do absenteísmo e incidência de doenças ocupacionais,
aumento da auto-estima e disposição para o trabalho e melhora da consciência
corporal (ibid).

Essas patologias são responsáveis por 80% das doenças ocupacionais no Brasil e
por isso precisam da atenção por profissionais de diversas áreas na busca de
estratégias que visem à prevenção das mesmas, já que podem tornar-se patologias
crônicas, gerando prejuízos pessoais, sociais e para as empresas.

A alimentação é um dos pilares da promoção da saúde. Essa relação entre o
alimento e a saúde do organismo humano, estudada pela Nutrição, exerce profundas
repercussões no crescimento, no desenvolvimento e em qualquer atividade que o ser
humano exerça (PROENÇA, 1996).

O estado nutricional de colaboradores de uma UAN vem sendo discutido, pois
pesquisas revelam o alto índice de sobrepeso nestes trabalhadores, sugerindo,
inclusive que esse aumento de peso corporal ocorre após o início da atividade na
unidade, como conseqüência da natureza do trabalho acompanhada de uma mudança
de hábitos alimentares (MATOS; PROENÇA, 2003).

Para os trabalhadores a alimentação representa um pré-requisito para o
desenvolvimento econômico contemporâneo, uma vez que a produtividade e a
performance do trabalhador estão diretamente relacionadas com uma alimentação
adequada (ZENI, 2004).

A obesidade vem crescendo em todo o mundo, inclusive no Brasil, devido entre
outras causas, ao sedentarismo, às mudanças nos hábitos alimentares e ao avanço
tecnológico.

A obesidade está intimamente relacionada com a mortalidade e com muitas
doenças crônicas como as doenças cardíacas, diabetes tipo II, hipertensão arterial,
acidente vascular cerebral, doenças biliares, apnéia do sono, certos tipos de câncer e
osteoartrites (MAHAN ; STUMP, 2003, p.470).

Além disso, o excesso de peso pode contribuir também para tornar as atividades
mais desgastantes, o que pode causar menor desempenho e produtividade dos
colaboradores e tornar inadequada à qualidade de vida no trabalho (MATOS;
PROENÇA, 2003).

Podemos identificar grupos de indivíduos que apresentam alteração do seu
estado nutricional utilizando o IMC (Índice de Massa Corporal), que é um método de
determinação diagnóstica rápida e de baixo custo da adequação ou não das variáveis:
peso e altura (WHO, 1998).

A Norma Regulamentadora-17 visa a estabelecer parâmetros que permitam a
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente (BRASIL, 2006).

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento,
transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições
ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho.

A Ergonomia evidencia a distância entre o trabalho prescrito e o real, mostrando
que para os trabalhadores, especialmente aqueles pertencentes as UAN’s, as
condicionantes físico-ambientais e organizacionais muitas vezes exigem uma
representação mental diferenciada a cada dia (novas preparações, imprevisibilidade,
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novas pressões temporais, etc.) nem sempre previstas na fase do planejamento no
sentido de melhorar a produtividade (SANTANA, 2002).

Neste sentido, surge a preocupação com a saúde dos colaboradores de UAN, na
medida da conscientização de que as condições de trabalho e de saúde estão
diretamente relacionadas com a performance e produtividade (MATOS; PROENÇA,
2003).

“Freqüentemente ouve-se dizer que a produtividade do trabalhador brasileiro é
muito baixa. Poucos são os que falam, no entanto, sobre um fator essencial para o
incremento dessa mesma produtividade: a qualidade de vida no trabalho”
(FERNANDES,1996 P.30).

Mas na realidade são as estratégias ao nível do trabalho em si que constituem o
principal objetivo das ações da Qualidade de Vida no Trabalho, buscando maior
produtividade e eficácia e, ao mesmo tempo, o atendimento das necessidades básicas
dos trabalhadores.(ibid, p.36).

Qualidade de Vida no Trabalho é ouvir as pessoas (procurar saber o que as
pessoas sentem, querem e pensam) e utilizar ao máximo sua potencialidade,
desenvolvendo-a e procurando criar condições para que as pessoas ao se desenvolver,
consigam desenvolver a empresa (ibid, p.38).

2. Justificativa
O processo produtivo de refeições em uma Unidade de Alimentação e Nutrição é

extremamente dinâmico e requer vários recursos para o seu desenvolvimento, como:
materiais (gêneros alimentícios, materiais de limpeza, etc); humanos (colaboradores);
financeiros e tecnológicos (equipamentos).

A preocupação das empresas com a qualidade de vida de seus colaboradores é
crescente em todo o mundo. O processo produtivo e a conquista de mercado pela
empresa estão condicionados as condições de saúde dos trabalhadores e à sua
qualidade de vida.

Sendo assim, este trabalho visa avaliar as condições de trabalho em relação à
ergonomia e o estado nutricional de colaboradores de uma UAN.

Portanto, a presente pesquisa vai tentar relacionar o perfil ergonômico dos
colaboradores, ou seja, as suas condições físicas e a presença de dores e o perfil
nutricional dos mesmos em uma UAN.

3. Metodologia
A metodologia utilizada no estudo tem caráter qualitativo e quantitativo com

análise do perfil nutricional e ergonômico de colaboradores em uma Unidade de
Alimentação e Nutrição, mensurando diversos aspectos. Salientando que contempla
dados de uma pesquisa elaborada anteriormente sobre o perfil nutricional dos
colaboradores.

O trabalho foi fundamentado teoricamente através de pesquisa bibliográfica
pertinente ao contexto abordado.

Este estudo visa caracterizar a relação entre as condições de trabalho e o estado
nutricional de colaboradores uma UAN a partir da utilização dos princípios da
nutrição e da ergonomia. Busca-se também, o entendimento dos diversos aspectos
relacionados à produtividade, à ergonomia e às interações das características
organizacionais e do sistema de trabalho na produtividade da UAN pesquisada.

Foi elaborado e aplicado um questionário composto de perguntas abertas e
fechadas, validado por nutricionistas da Faculdade de Nutrição da Universidade
Federal Fluminense.
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A amostra estudada foi constituída por colaboradores de uma UAN no período
de 16 a 23 de maio de 2006, que tenham participado anteriormente sobre avaliação
nutricional realizado no período de 18 a 20 de janeiro de 2006. Destes colaboradores,
15 encontram-se eutróficos, 18 com sobrepeso, 7 com obesidade (grau I) e 6 com
obesidade (grau II e III). Dos 46 colaboradores participantes do estudo, 23 são do
gênero masculino e 23 do gênero feminino. Foram investigados o tempo de trabalho
na UAN e as queixas de dores mais freqüentes, além de ouvir sugestões propostas
pelos colaboradores para redução destas queixas.

A partir dos dados coletados, foi feita uma análise quantitativa e qualitativa dos
resultados para posterior discussão.

A pesquisa foi realizada nas diversas etapas da UAN: recebimento dos gêneros,
armazenamento, pré-preparo, cocção, distribuição, higienização de bandejas e o setor
administrativo.

4. Resultados e Discussão
Na presente pesquisa foi analisada uma UAN conforme citado anteriormente,

com fornecimento de cerca de 2500 refeições diárias, sendo composta por 90
colaboradores, com uma parte atuando em sistema de plantão (12/36h) e outra, como
diarista.

O cardápio da UAN é composto por um tipo de prato protéico, uma guarnição,
arroz e feijão. O sistema de distribuição é por cafeteria fixa em balcão térmico, com
limite de uma porção protéica por cliente.

Os colaboradores, com exceção do cozinheiro são alocados nos setores conforme
as necessidades do trabalho durante a produção. A divisão das tarefas e o número de
colaboradores em cada setor são determinados pelo tipo de preparações do cardápio.

Em relação às características ambientais, o espaço físico da UAN foi
considerado satisfatório, com exceção dos setores de pré-preparo de carnes e estoque.

Movimentos repetitivos foram observados no pré-preparo de carnes que acarreta
o desenvolvimento de atividades em posturas inadequadas que podem aumentar ou
provocar dores nas costas, como também o trabalho é realizado em pé.

No pré-preparo dos hortifrutigranjeiros, outro problema é o número insuficiente
de bancadas de apoio e assentos, quando se fez necessário o corte destes, exigindo que
alguns dos colaboradores permaneçam sentados sem o apoio para a coluna e com o
pescoço flexionado durante longo período de tempo.

Observou-se que o tempo de trabalho dos colaboradores na UAN é em média 14
anos, sendo 34% com menos de 10 anos de trabalho, 33% entre 10 e 20 anos e 33%
com mais de 21 anos.

Dos colaboradores entrevistados 9% tem de 20 a 30 anos de idade, 19% de 31 a
40 anos, 37% de 41 a 50 anos e 35% mais de 50 anos de idade.

É importante ressaltar que em geral no grupo da terceira idade ocorre um
acúmulo de casos de patologias crônicas.

Os colaboradores mais jovens acabam, por isso, se sobrecarregando em algumas
atividades, a fim de pouparem os colaboradores mais idosos que já não conseguem
realizar certas atividades dentro da UAN.

Segundo os dados coletados, pode-se observar que a maior parte dos
colaboradores eutróficos, com sobrepeso ou obesidade grau I se queixam de algum
tipo de dor. E todos os funcionários com obesidade grau II e III relatam dores durante
a jornada de trabalho.

Os colaboradores que se encontram com IMC acima de 25 relatam mais dores
que aqueles que se encontram com o IMC dentro da faixa de eutrofia.
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Dos colaboradores eutróficos, as principais queixas relatadas provavelmente
estão relacionadas ao tipo de serviço, a permanência por mais de 4 horas em pé
durante a jornada de trabalho e/ou o carregamento de peso. Dos eutróficos que não se
queixaram de dores, todos eram jovens e trabalhavam há menos de 7 anos na UAN.

Gráfico 1 – Localização das dores dos colaboradores
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Foi questionado aos colaboradores da UAN, se estes sentiam algum tipo de dor
durante a jornada de trabalho. Dos 46 participantes do estudo, 27 (59%) sentem algum
tipo de dor.

Destes 27 participantes, 29% queixaram-se de dores na coluna, 23% de dores nas
mãos, 20% nas pernas, 14% de dores nos braços, 5% no calcanhar, 5% nos joelhos e
4% na cabeça.

Os colaboradores que exercem suas atividades na maior parte do tempo em pé
relatam mais dores que os colaboradores que trabalham sentados, sendo a dor mais
freqüente a na coluna, relacionada ao carregamento de peso e a má postura, seguida
pela dor nas mãos, que pode estar relacionada à execução de tarefas repetitivas como,
por exemplo, a distribuição de refeições e o descascamento de alimentos, e pela dor
nas pernas relacionada ao longo tempo de permanência em pé.

Gráfico 2 – Localização de dores dos colaboradores e o estado nutricional
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As principais queixas relatadas pelos colaboradores com IMC acima de 25
foram dores na coluna e nas pernas, provavelmente devido ao excesso de peso
corporal. Os colaboradores eutróficos não sentem dores no calcanhar e joelho, o que
reforça a idéia de que o excesso de peso sobrecarrega as articulações da parte inferior
do corpo.

Dos colaboradores eutróficos, 7% sentem dores nas pernas, 20% na coluna,
20% nos braços e 14% nas mãos. Provavelmente esses resultados podem ser
explicados pelo longo período de trabalho em pé, pela falta de equipamentos
adequados para o corte dos alimentos devido à falta de um apoio para a coluna durante
o pré-preparo das refeições.

5. Conclusão
Na presente pesquisa observou-se que o trabalho realizado pela maioria dos

colaboradores exige esforço físico moderado, carregamento e levantamento de peso
esporádico, movimentos repetitivos por longos períodos e postura em pé. Portanto
devem ser orientados para uma melhor adequação às condições de trabalho, aliando os
conceitos de ergonomia para a execução dessas atividades diárias na produção de
refeições dentro da UAN, buscando integração com o perfil nutricional dos mesmos.

A avaliação nutricional realizada com os colaboradores indicou eutrofia (33%),
sobrepeso (40%), obesidade em diferentes graus em 27% dos colaboradores. Em
relação às dores foram observadas maiores queixas na coluna, pernas e mãos
principalmente nos grupos com sobrepeso e obesidade e naqueles que permanecem
maior parte do tempo da jornada de trabalho em pé.

Mediante esses dados, faz-se necessária à união dos conhecimentos de
ergonomia aos da nutrição e buscar uma atuação mais efetiva para a alteração desta
situação.

Ressalta-se que o processo de mudança não é imediato, porém torna-se
necessário um programa de educação nutricional continuado com os colaboradores,
bem como treinamento para adequação de suas atividades exercidas dentro do
processo produtivo de refeições.
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