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RESUMO  

 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (Uns) destinam-se à produção de alimentos para 

coletividade sadia e/ou enferma e precisam fazê-lo de forma a garantir a qualidade do que é 

produzido. Nestas unidades, o ambiente de trabalho, em geral, apresenta ruídos excessivos, 

calor e condições físicas com muitas adaptações, presença de obstáculos, fluxos inadequados 

e ainda as formas de organização do trabalho podem representar riscos à saúde do trabalhador 

e levar a erros durante a produção e/ou distribuição de alimentos. O objetivo deste trabalho foi 

analisar os riscos à saúde dos trabalhadores em uma Unidade de alimentação e nutrição de um 

Hospital Universitário por meio da Análise Ergonômica do Trabalho. Após esta análise, foi 

possível fazer recomendações que venham a trazer melhorias nas condições de trabalho, 

reduzindo os fatores de riscos à saúde durante o processo de produção de refeições. 

Importante ressaltar que o método da Análise ergonômica do trabalho considera a atividade de 

trabalho desenvolvida em tempo real e destaca a importância de ouvir e envolver os próprios 

trabalhadores no processo de mudança. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa. Participaram do estudo 23 dos 26 trabalhadores da Unidade de Alimentação e 

Nutrição, na pesquisa de campo foram coletadas dadas demográficos, características laborais 

dos participantes (idade, escolaridade, setor de lotação, tempo de serviço total e tempo de 

serviço no setor) e dados relacionados ao trabalho, como análise de tarefas, análise da 

atividade e análise do ambiente do trabalho desenvolvido na UAN. As técnicas de coleta de 

dados foram análise documental, observações globais e sistemáticas e entrevistas semi-

estruturados, buscando identificar as principais queixas relativas às atividades por eles 

desenvolvidas. O estudo tomou como base para análise dos dados Bardin, 2011, assim foram 

selecionados os documentos incluindo aqueles que tratassem de assuntos referentes aos riscos 

a saúde dos trabalhadores.  O resultado das entrevistas semiestruturadas, das observações 

globais e sistemáticas realizou-se uma confrontação desse material com o referencial teórico, 

realizado a inferência e a interpretação dos resultados a luz dos conhecimentos da ergonomia 

e da legislação.  As questões relacionadas aos riscos e a percepção dos trabalhadores foi 

elaborado um quadro com a frequência de respostas em relação aos riscos físicos, químicos e 

biológicos e ainda os riscos de acidentes e foi feito uma análise descritiva.  Os resultados 

dessa análise indicaram que a unidade em questão apresenta diversos problemas de ambiência 

dos postos de trabalho, tanto em relação à estrutura física, como também na organização do 

trabalho, inconformidades que resultam em um ambiente favorável ao adoecimento e riscos 

de acidentes, além de comprometer a qualidade do alimento produzido. Faz-se necessário 

cumprir a legislação e que medidas de curto, médio e longo prazo sejam adotadas para 

garantir a integridade física do trabalhador e melhorar o ambiente de trabalho. 

 

Palavras-chave: Ergonomia. Análise ergonômica do trabalho. Processos de trabalho. 

Unidades Produtoras de refeições. Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

 

The Food and Nutrition Units (FNU) are designed to produce food for healthy and/or sick 

communities and need to be done in a way to ensure the quality of foodstuffs that were 

produced. In these units, in the working environment, in general, there is excessive noise, heat 

and physical condition with many adaptations, presence of obstacles, inadequate flows, as 

well as the ways of the working organization may represent risks for workers health and lead 

to errors during production and/or distribution of food. The main goal of this study was to 

analyse the working processes in the Food Production Unit of the university’s hospital and 

identify the workers' health risk factors, using for this the knowledge of ergonomics, 

specifically the method of Ergonomic Work Analysis (EWA). After this analysis it was 

possible to develop proposals that will bring improvements to the working conditions, 

minimizing health risk factors during the process of meals production. It’s crucial to reassert 

this method considers the work activity performed in real time and highlights the importance 

of listening and the engagement of the workers in the changing process. It is a descriptive 

research with a qualitative approach. In the field research were collected demographics data, 

employment characteristics of the individuals (age, education, stocking sector, the total length 

of service and length of service in the industry) and data related to their usual work (task 

analysis, activity analysis and Analysis of the working environment) in the FNU. The 

instruments that were used in this study were  document analysis, global and systematic 

observations and semi structured interviews in order to identify the main complaints related to 

those activities developed by them. The study was based on data for the analysis of Bardin, 

2011, so the documents have been selected and  including those that treat issues related to 

risks to workers' health were selected. The result of semi-structured interviews, global and 

systematic observations took place a confrontation of this material to the theoretical 

framework, held the inference and the interpretation of results the light of the knowledge of 

ergonomics and legislation. Issues related to the risks and the perception of workers has 

crafted a table showing the frequency of responses to the physical, chemical and biological 

and even the risk of accidents and was made a descriptive analysis. The results of this analysis 

indicated that the unit in question presents several problems ambience of jobs, both in terms 

of physical structure, but also in the organization of work. Non-conformities that leads to a 

favourable environment to the development of disease and  injury hazards and compromising 

the quality of food produced. It is necessary to comply with legislation and that short, medium 

and long-term measures are taken to ensure the physical integrity of workers and improve the 

working environment. 

 

Keywords: Ergonomics. Ergonomic work analysis. Working processes. Food production 

units. Worker’s health. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro deles tem-se a 

introdução, na qual estão presentes elementos como a contextualização e problema, os 

objetivos gerais e os específicos, além da justificativa do estudo; no capítulo dois tem-se a 

revisão de literatura; o capítulo três apresenta o método; no capítulo quatro é apresentado os 

resultados e a discussão e no quinto e último capítulo serão apresentados as considerações 

finais. Por fim, têm-se as referências os apêndices e os anexos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

A saúde do trabalhador tem sido um tema relevante no meio acadêmico e no mundo 

do trabalho, envolvendo, não somente os trabalhadores e as organizações, mas toda sociedade. 

No relatório “A Prevenção das Enfermidades Profissionais”, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 2013) é apontada 2,3 milhões de mortes, por ano, que têm 

algum tipo de ligação com a atividade que o trabalhador exerce. Cerca de dois milhões de 

mortes são resultados de acidentes, ou seja, uma morte por acidente para cada seis mortes por 

doença. Ainda segundo este relatório, estima-se, anualmente, o surgimento de mais de 160 

milhões de casos de doenças relacionadas ao trabalho. Isso significa que 2% da população 

mundial, em média, por ano, é acometida por algum tipo de enfermidade devido à atividade 

que exerce profissionalmente. Entre as doenças que mais geram mortes de trabalhadores estão 

as que afetam pulmão, músculos e ossos e os transtornos mentais (SARRES, 2013). 

No Brasil, de acordo com o último acompanhamento mensal de benefícios da 

Previdência, de fevereiro de 2013, o pagamento do benefício por acidente de trabalho e do 

auxílio-doença segue uma dinâmica semelhante. A cada sete benefícios concedidos por 

afastamento por doença relacionada ao trabalho, um é pago por acidente (SARRES, 2013). 

Particularmente, neste estudo, interessam as questões relacionadas aos riscos à saúde 

do trabalhador e ao adoecimento em um contexto de trabalho específico, o das Unidades de 

Alimentação e nutrição (UANs). Os processos de trabalho nas UANs exigem pessoas 

capacitadas, conhecimento técnico, infraestrutura adequada, condições higiênico-sanitárias, 

bem como a adoção de medidas de proteção à saúde e segurança do trabalhador. Contudo, as 

exigências e o ritmo dos processos de trabalho não dão margem ao cuidado com a saúde. 

Nessas unidades percebe-se que a ênfase dada é sempre para o alimento, suas transformações 

e o cliente que irá consumir o produto final. (ABREU; SPINELLI, 2003). 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) são definidas como “um conjunto 

de áreas com o objetivo de operacionalizar o provimento nutricional de coletividades”, sendo 

este conjunto destinado a fornecer refeições balanceadas do ponto de vista nutricional e dentro 

dos padrões dietéticos e higiênico-sanitários, ou seja, livre de contaminação (ABREU; 

SPINELLI, 2003). 

Nessas UANs a produção exige dos operadores esforços físicos intensos, 

movimentos repetitivos por longos períodos, carregamento e levantamento de pesos 
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esporádicos, postura em pé e deslocamentos durante a realização das atividades, porém em 

condições desfavoráveis de trabalho, com equipamentos inadequados, ruídos elevados, calor, 

umidade e iluminação insuficiente, causando cansaço excessivo, insatisfações, acidentes de 

trabalho, constituindo a mais importante causa de doenças profissionais e incapacitação para o 

trabalho. (MONTEIRO, 1997; SANTANA, 1996). 

Colares (2005), em seu estudo em um Restaurante Universitário, constatou que a 

variabilidade das atividades gera improvisos na produção de refeições. Esses improvisos 

requerem dos trabalhadores tanto um custo físico quanto psíquico e, para minimizar esses 

danos, eles lançam mão de manobras durante a execução das tarefas com o objetivo de 

cumprirem as metas estabelecidas. A partir das falas dos trabalhadores, percebeu-se que a 

insatisfação durante a atividade provém, principalmente, do estilo de supervisão e do 

relacionamento com os chefes e isto interfere tanto na qualidade de vida no trabalho como na 

produtividade.  

O foco da pesquisa foram os processos de trabalho na UAN de um Hospital 

Universitário, utilizando o conhecimento da Ergonomia, especificamente o método de Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) buscando responder a seguinte questão quais os fatores nos 

processos de trabalho que levam a riscos à saúde dos trabalhadores. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

Analisar os fatores que contribuem para a situação de riscos à saúde dos 

trabalhadores em uma Unidade de alimentação e Nutrição de um Hospital Universitário, por 

meio da Análise ergonômica do Trabalho. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Descrever os processos de trabalho dos participantes do estudo, nas diversas 

funções, na UAN do Hospital Universitário do Campus Santa Cruz (UFRN); 

 Conhecer as condições de trabalho dos funcionários; 

 Investigar situações de riscos vivenciadas no trabalho pelos participantes da 

pesquisa 
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 Identificar a percepção dos participantes desse estudo acerca de situações de risco 

vivenciados no ambiente laboral. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A saúde do trabalhador constitui um tema relevante no meio acadêmico, no mundo 

do trabalho, envolvendo não somente os trabalhadores e as organizações, mas toda sociedade. 

Além disso, as unidades de alimentação e nutrição são campos favoráveis para uma atuação 

baseada na ergonomia que se interessa por melhorias relacionadas a processos, condições de 

trabalho e saúde dos trabalhadores. 

Tendo em vista a vivência profissional de vários anos como nutricionista e em gestão 

de UANs, foi possível o conhecimento da problemática evidenciada nos processos de trabalho 

realizados nas mesmas. Diante disso, surgiu o interesse em contribuir para melhoria dessas 

condições. Embora a maior parte dos estudos encontrados na literatura tenha ocorrido em 

unidades de médio e grande porte, constata-se que as dificuldades que envolvem as condições 

de trabalho nas UANs não dependem somente do porte das mesmas.  

Outrossim, é importante ressaltar que atualmente ocorrem ampliações e reformas na 

unidade localizada no Campus Santa Cruz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

que poderiam ser apoiadas por estudos detalhados sobre os processos de trabalho, levando em 

consideração o conhecimento da Ergonomia, visto que tem como objetivo a transformação do 

trabalho. 

Sabemos que este objetivo não é fácil de ser alcançado, e que isto só será possível 

quando forem consideradas questões relativas aos trabalhadores, como quantos deles 

dispomos para determinado trabalho, a idade, o estado de saúde e fatores como o ambiente e a 

organização do trabalho, que interferem diretamente no desenvolvimento da atividade laboral 

e que levam ou não à situações de riscos à saúde do trabalhador.  

Assim sendo, interessa saber quais são os fatores de risco nos processos de trabalho 

em UAN que contribuem para riscos à saúde dos trabalhadores. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Neste capítulo abordam-se aspectos que dizem respeito às Unidades de Alimentação 

e Nutrição, os conceitos, a produção de alimentos seguros, a legislação aplicada às UANs; a 

legislação e a prevenção de riscos para os trabalhadores; alguns estudos em UANs,  além dos 

conceitos em ergonomia, sua história e evolução; análise ergonômica do trabalho; o método 

AET; o trabalho e a saúde do trabalhador breve histórico e evolução;  estudos com a aplicação 

da ergonomia em UANs.  

 

 

2.1 UNIDADE PRODUTORA DE REFEIÇÕES 

 

2.1.1 Conceitos e objetivos 

 

Existem duas definições que constam na legislação brasileira para Unidade de 

Alimentação e Nutrição, (mais recentemente o termo Unidade Produtora de Refeições vem 

sendo utilizado para designar todos os estabelecimentos integrantes do segmento da 

alimentação fora do lar). Uma delas foi descrita pelo Conselho Federal de Nutricionistas 

(CFN n° 380/2005) como:  

 

[...] Unidade gerencial do serviço de nutrição e dietética na qual são desenvolvidas 

todas as atividades técnico-administrativas necessárias para a produção de alimentos 

e refeições, até sua distribuição para coletividades sadias e enfermas, além da 

atenção nutricional a pacientes na  internação e em ambulatórios (CFN 380, 2005) 

 

Uma outra definição é descrita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), por meio da resolução da Diretoria colegiada (RDC n° 216, 2004):  

 

São unidades  que realizam atividades de manipulação, preparação, fracionamento, 

armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos 

preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias 

cozinhas industriais, cozinhas institucionais delicatéssens, lanchonetes, padarias,  

pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres (ANVISA, 2004). 

 

A finalidade maior do trabalho em uma UAN é garantir o fornecimento de alimento 

seguro, de boa qualidade e em boas condições higiênico-sanitárias que mantenham a saúde do 

consumidor, como também previnam e tratem as doenças.  Em 2005, a Internacional      

Organization for Standardization (ISO) criou a ISO 22000, que define requisitos para 
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implementação do sistema de segurança alimentar, abrangendo todas as organizações da 

cadeia produtiva. Segundo esta norma a expressão alimento seguro diz que ele não será 

perigoso para o consumidor quando preparado e/ou consumido de forma adequada (ROCHA 

et al., 2009). 

Conhecendo a finalidade das UANs tem-se a seguir quais são suas principais 

características e os instrumentos disponíveis para administrá-las de forma a alcançar as metas 

estabelecidas. 

 

 

2.1.2 Produção e Distribuição de Alimentos seguros em UANs 

 

O trabalho desenvolvido em uma unidade produtora de refeições envolve atividades 

técnico-administrativas, sendo necessário um planejamento bem feito e um eficiente controle 

de todo o processo. Esse controle envolve a aquisição da matéria prima, a manipulação, a 

preparação, o armazenamento e a distribuição de refeições balanceadas, do ponto de vista 

nutricional, que sejam seguras sob o aspecto microbiológico. Além disso, a refeição produzida 

precisa atender às necessidades específicas do cliente, tanto para as coletividades sadias como 

as enfermas (MEZOMO, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

A administração de uma UAN é complexa e, para garantir a qualidade da produção, 

o responsável pelo serviço, que deve ser exercido pelo nutricionista, conforme define a lei nº 

8.234/1991, precisa conciliar o anseio do cliente, produzindo alimentos e refeições seguras, 

como também atender aos trabalhadores, no que se refere a segurança e conforto no local de 

trabalho, buscando ainda que essa produção seja compatível com a sustentabilidade financeira 

da empresa (custo) (BRASIL, 1991; CRUZ, 2014). 

Mezomo (2002) ressalta a importância do planejamento, da avaliação e 

monitoramento de todas as etapas executadas pela UAN, considerando a estrutura física, as 

condições dos equipamentos, e aquelas ligadas à organização do trabalho, como o número e a 

qualificação dos trabalhadores, além de todos os cuidados com recebimento, armazenamento, 

higiene, manipulação e distribuição das refeições, garantindo assim a qualidade do processo 

de produção. 

A qualidade na área de alimentos, no que se refere à segurança do alimento ou da 

refeição é de extrema importância, visto que qualquer falha durante o processo pode 

comprometer a saúde do consumidor. A segurança alimentar está relacionada com a presença 

de perigos associados aos gêneros alimentícios no momento do seu consumo. Esses perigos 
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podem ser introduzidos em qualquer etapa da cadeia alimentar, desde a produção primária até 

o consumidor e torna-se, então, essencial a existência de um controle adequado ao longo de 

todo processo, para garantir a excelência da qualidade (VIEIRA, 2008; CRUZ, 2014). 

A partir da década de 1990, a Comissão do Codex Alimentarius (termo latino que 

significa lei ou código de alimentos), executa o Programa Conjunto da FAO/OMS sobre 

Normas Alimentares, que tem por finalidade proteger a saúde dos consumidores e garantir 

práticas equitativas no comércio de alimentos. O códex é uma compilação de leis e normas 

alimentares adotadas internacionalmente e apresentadas de modo uniforme, com o objetivo de 

orientar e promover a elaboração de definições e o estabelecimento de requisitos aplicáveis 

aos alimentos, auxiliando a sua harmonização e, consequentemente, facilitando o comércio 

internacional (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2006). 

Neste enfoque da qualidade e da segurança alimentar foram estabelecidas leis e 

normas nacionais e internacionais para produção de alimentos, que além de contemplarem 

aspectos em relação à segurança dos alimentos incluem a segurança e saúde do trabalhador 

(CASTRO; SOUZA, 2014).       

Wendisch (2010) afirma que as normas que orientam o funcionamento da UAN 

enfocam principalmente a atividade geral das mesmas e incluem aquelas que realizam 

algumas das atividades de produção/fabricação, importação, manipulação, fracionamento, 

armazenamento, distribuição, venda para o consumo final e transporte de produtos na área de 

alimentos. Porém nenhuma norma específica para UAN hospitalar foi encontrada. . 

No próximo tópico trataremos mais especificamente das leis e normas brasileiras 

aplicadas a produção de alimentos,  especialmente a portaria 326/97 que foi elaborada a partir 

do Codex Alimentarius. Esse destaque deve-se ao fato de que a produção de alimentos nas 

UANs é um processo complexo que precisa atender a diferentes interesses, com o objetivo 

maior de produzir alimentos seguros e de qualidade devendo para isso, adequar-se às normas 

e à legislação, no tocante ao ambiente, ao alimento e ao trabalhador que executa a atividade 

nas referidas unidades. 
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2.2 LEGISLAÇÃO 

 

2.2.1 Legislação e produção de refeições nas UANs 

 

A importância da produção de alimentos seguros é que neste processo qualquer falha 

ou erro pode interferir na qualidade do produto final e consequentemente comprometer a 

saúde do consumidor que poderá ser um cliente sadio ou enfermo (CRUZ, 2014).  

Assim, o alimento é preocupação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e para este controle existem regras e padrões previstos em leis e decretos nos três 

níveis da administração pública que devem ser observados por todos que comercializam 

alimentos industrializados, in natura, como também aqueles que servem refeições comerciais 

e industriais, restaurantes e outros (CRUZ, 2014).  

No Brasil contamos com dois decretos, uma portaria e duas resoluções que 

determinam as regras a serem cumpridas pelos estabelecimentos que produzem alimentos. 

O primeiro é o Decreto-lei n° 986, de 21 de outubro de 1969 que no artigo 1° diz que 

a defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva, no tocante a alimentos, desde a sua 

obtenção até o seu consumo, serão reguladas em todo território nacional pelas disposições do 

mesmo (BRASIL, 1969). 

Há também a portaria do Ministério da Saúde MS n° 1428, de 26 de novembro de 

1993 – regulamento técnico para inspeção sanitária de alimentos, as diretrizes para o 

estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de prestação de serviços na área de alimentos 

e ainda o regulamento técnico para o estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade 

(PIQ) para serviços e produtos na área de alimentos (BRASIL, 1993).  

Outra portaria é a SVS/MS n° 326, de 30 de julho de 1997, regulamento técnico que 

dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para Indústrias 

de alimentos, baseada no código internacional de práticas do Codex Alimentarius, aplicando-

se a toda pessoa física ou jurídica que possua pelo menos um estabelecimento no qual sejam 

realizadas algumas das atividades de produção/industrialização, fracionamento, 

armazenamento e transporte de alimentos (BRASIL, 1997). 

A Lei n° 6437, de 20 de agosto de 1977, e suas alterações refere-se às infrações à 

legislação sanitária federal, estabelecendo as sanções respectivas e dando outras providências 

(BRASIL, 1977). 

A Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 determina parâmetros de Boas Práticas 

de Fabricação (BPF) e de procedimentos operacionais padrões em estabelecimentos que 
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manipulam, preparam, fracionam, armazenam, distribuem, transportam, realizam a venda e 

entrega dos produtos ao consumo. Os critérios visam à proteção da saúde da população e 

consideram necessária a elaboração de requisitos higiênico-sanitários em serviços de 

alimentação. Embora essa resolução não seja específica para os estabelecimentos assistenciais 

de saúde, não existe nenhum impedimento em utilizá-lo como instrumento nesses locais, visto 

que trata dos procedimentos de boas práticas de fabricação (BPF) e como referido 

anteriormente não existe uma lei própria para UAN hospitalar.  A resolução define: Boas 

práticas como procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de 

garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação 

sanitária (BRASIL, 2004). 

A Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, ANVISA, dispõe sobre o 

Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPS) aplicados aos 

Estabelecimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação, ambos aplicados 

em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos (BRASIL, 2002). 

A CVS 5/13 de 09 de abril de 2013 exige um controle de saúde clínico que tem por 

objetivo a saúde do trabalhador e sua condição para estar apto ao trabalho, não podendo ser 

portador aparente ou inaparente de doenças infecciosas ou parasitárias. Os exames devem 

também ser admissionais e periódicos, dando ênfase aos parâmetros preconizados nesse 

regulamento, acompanhados das análises laboratoriais como: hemograma, coprocultura, 

protoparasitológico e VDRL, devendo ser realizadas outras análises de acordo com avaliação 

médica. Esse controle objetiva proteger o alimento de contaminação, mas envolve também a 

saúde do trabalhador (BRASIL, 2013). 

Existem ainda outras leis, decretos e resoluções no que se refere à produção de 

alimentos, porém para o nosso estudo vamos dar ênfase a legislação sobre as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF),  que constam portaria SVS/MS 326/97 e na RDC 216/2004,  que constitui 

um conjunto de normas para o manuseio correto do alimento, considerando desde a sua 

recepção até a distribuição do produto final, envolvendo questões relacionadas ao alimento, 

ao manipulador e ao ambiente (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

Apresentaremos a seguir as recomendações e exigências relativas às edificações, 

instalações, equipamentos, móveis, utensílios e ao manipulador de alimentos, segundo a BPF. 

O objetivo das boas práticas é garantir um fluxo adequado, visando a qualidade higiênico-

sanitária do alimento, além de promover maior conforto e segurança nas UANs, A definição 

para manipulador, segundo a RDC 216, é “qualquer pessoa do serviço de alimentação que 

entra em contato direto ou indireto com o alimento” (BRASIL, 2004).  
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A seguir descreve-se o que determina a legislação quanto aos diversos aspectos na 

estrutura física da UAN. 

 

 

2.2.1.1 Edificações e instalações 

 

No que se refere às edificações, a legislação estabelece que estas devem ser 

projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado, sem cruzamentos nas diversas etapas do 

processo de preparação de alimentos. Devem também favorecer a manutenção, limpeza e 

desinfecção do ambiente. O acesso deve ser controlado e independente, não podendo ser 

comum a outros usos (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser compatível com todas as 

operações. Deve existir separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por 

outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada (BRASIL, 1997; BRASIL, 

2004). 

As instalações físicas de parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável 

e lavável. Devem ser mantidos íntegros, conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, 

vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmitir 

contaminantes aos alimentos (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004).  

As áreas internas e externas devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao 

ambiente, não sendo permitida a presença de animais (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

 

 

2.2.1.2 Piso 

 

Em relação ao piso, este deve ser impermeável, antiderrapante, de material resistente 

ao ataque de substâncias corrosivas e de fácil higienização, com cores que tenham um índice 

de reflexão entre 15 e 30%. Além disso, precisa ter inclinação suficiente em direção aos ralos, 

e um único nível, a fim de se evitarem acidentes de trabalho (ABREU; SPINELLI, 2003). 
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2.2.1.3 Portas e janelas 

 

As portas e as janelas devem ter superfície lisa, serem mantidas ajustadas aos 

batentes. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas 

de fechamento automático. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparo de 

alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de telas milimetradas para 

impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas devem ser removíveis para facilitar a 

limpeza periódica (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004)¹. 

 

 

2.2.1.4 Iluminação 

 

A iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de forma que 

as atividades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as características sensoriais dos 

alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser 

apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas acidentais (BRASIL, 1997; BRASIL, 

2004).  

 

 

2.2.1.5 Instalações Elétricas 

 

As instalações elétricas devem estar embutidas ou protegidas em tubulações externas 

e íntegras de tal forma a permitir a higienização dos ambientes (BRASIL, 1997; BRASIL, 

2004).  

 

 

2.2.1.6 Ventilação 

 

A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de 

fungos, gases, fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores ou outros que 

possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve 

incidir diretamente sobre os alimentos
 
(BRASIL, 1997;BRASIL, 2004). 

Os equipamentos e os filtros para climatização devem estar conservados. A limpeza 

dos componentes do sistema de climatização, a troca de filtros e a manutenção programada e 
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periódica destes equipamentos devem ser registradas e realizadas conforme legislação 

específica (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

 

 

2.2.1.7 Instalações Sanitárias 

 

As instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a 

área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser mantidos 

organizados e em adequado estado de conservação. As portas externas devem ser dotadas de 

fechamento automático (BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

 

 

2.2.1.8 Equipamentos E Utensílios 

 

Devem ser realizadas manutenção programada e periódica dos equipamentos e 

utensílios e calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo registro da 

realização dessas operações. 

Os equipamentos devem ainda obedecer ao estabelecido na NR12, cuja redação foi 

dada pela portaria SIT n 197 de 17 de dezembro de 2010,  que garante a segurança para o 

manipulador durante sua operação (BRASIL, 1978). 

 

 

2.2.1.9 Saneantes E Produtos De Limpeza 

 

Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da 

Saúde. A diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos saneantes deve 

obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os produtos saneantes devem ser 

identificados e guardados em local reservado para essa finalidade (BRASIL, 1988). 

 

 

2.2.1.10 Manipulador: Saúde, Vestimentas e Condutas 

 

O controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo 

com a legislação específica que é a CVS 05 (BRASIL, 2013). 
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Os manipuladores que apresentarem lesões e/ou sintomas de enfermidades que 

possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da 

atividade de preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. 

(BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes 

compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no mínimo, 

diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As 

roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e reservados para esse 

fim. (BRASIL, 2004). 

Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro 

acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar 

curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser retirados todos os objetos de 

adorno pessoal e a maquiagem.
 
 

Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, 

espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam 

contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades (BRASIL, 1997; BRASIL, 

2004). 

 

 

2.2.1.11 Supervisão e Capacitação 

 

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 

(BRASIL, 1997; BRASIL, 2004). 

Viram-se as exigências que dizem respeito à UAN e a produção de refeições. 

Vejamos agora a legislação relativa ao trabalhador e aos riscos a que estão expostos no 

ambiente de trabalho.  

 

 

2.2.2 Legislação e a prevenção dos riscos para os trabalhadores  

 

Ao longo do tempo várias estratégias foram desenvolvidas com o objetivo de 

melhorar a qualidade do trabalho e prevenir riscos para o trabalhador. Uma delas foi a 
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elaboração de normas regulamentadoras, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por 

meio da portaria n° 3.214 em 8 de junho de 1978, com o objetivo de regularizar as diversas 

atividades econômicas estabelecendo padrões de segurança e saúde ocupacional, visando 

preservar a integridade física do trabalhador (BRASIL, 1978). 

Em relação aos riscos é importante destacar que em uma UAN todos os setores 

apresentam riscos ocupacionais em maior ou menor grau. Desta forma, dentro das 

organizações todos: gestores, nutricionistas, profissionais de segurança do trabalho deveriam 

priorizar esse serviço com o intuito de prevenir problemas (ABREU; SPINELLI, 2003). 

Os riscos profissionais são definidos como aqueles que decorrem das condições 

precárias inerentes ao ambiente, ou ao próprio processo ocupacional da atividade profissional 

e condições inseguras do trabalho, capazes de afetar a saúde, a segurança e o bem-estar do 

trabalhador. Estes podem ser de operação quando as condições inseguras estão relacionadas 

ao processo, como máquinas desprotegidas, pisos escorregadios, instalações inadequadas, 

produtos de manipulação ou podem estar relacionados ao ambiente, como calor intenso, ruído, 

iluminação, umidade.  São chamados de riscos ambientais (ABREU; SPINELLI, 2003). Em 

relação ao acidente de trabalho, segundo a Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, alterada pelo 

Decreto nº. 611, de 21 de julho de 1992, o artigo 19º:define que é aquele que ocorre pelo 

exercício do trabalho, a serviço da empresa ou, ainda, pelo serviço de trabalho de segurados 

especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou 

redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária (BRASIL, 1991). 

Reconhecer previamente a situação de risco e preveni-lo é o melhor a ser feito em 

todo o ambiente de trabalho. Uma das normas regulamentadoras é a NR 9, que estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação 

da saúde e da integridade dos trabalhadores. Essa norma no seu anexo IV, apresenta a Figura 

1 com a classificação dos riscos ocupacionais (BRASIL, 1978): 

A norma regulamentadora NR 4 menciona que as empresas privadas e públicas, os 

órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário, que 

possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), manterão, 

obrigatoriamente, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do 

trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho (BRASIL, 1978 ). 

A NR-5 se refere à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e tem como 

objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 
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compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador (BRASIL, 1978). 

A NR-6 diz respeito ao Equipamento de proteção individual (EPI) que é todo 

dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (BRASIL, 1978).  

A NR - 7 determina a realização do PCMSO – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, cujo objetivo é avaliar e prevenir as doenças adquiridas no exercício de 

cada profissão, ou seja, problemas de saúde consequentes da atividade profissional. Este 

controle deve ser feito por um profissional médico especializado em medicina do trabalho, 

devendo ser realizado exame médico admissional, periódico, demissional, de retorno ao 

trabalho após licença médica e na mudança de função. (BRASIL, 1978). 

A NR - 8 estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas 

edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem.
 
(BRASIL, 1978).  

A NR 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

A NR - 15 Atividades e Operações insalubres – descreve as atividades, operações e 

agentes insalubres, seus limites de tolerância, definindo as situações vivenciadas nos 

ambientes de trabalho que  caracterizem o exercício insalubre e apontam os meios de proteger 

os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua saúde  (BRASIL, 1978). 

A NR – 17 Ergonomia - Trata de aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 

descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e as condições ambientais dos postos 

de trabalho e à própria organização do trabalho; esta NR propõe que para se avaliar adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao 

empregador realizar a Análise Ergonômica do Trabalho, devendo no mínimo abordar as 

condições normativas de trabalho ali estabelecidas (BRASIL, 1978). 

As normas regulamentadoras apresentadas evidenciam que existe um arcabouço legal 

com o objetivo de proteger a saúde do trabalhador, visando principalmente a prevenção dos 

riscos e das doenças ligadas ao trabalho, porém é preciso que estas leis sejam efetivamente 

cumpridas.  
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No Quadro 1 a seguir  pode-se visualizar os principais riscos ocupacionais. Esse 

quadro é apresentado no anexo da NR – 9 . 

 

Quadro 1 – Classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua 

natureza e a padronização. 

GRUPO 1 

VERDE 

GRUPO 2 

VERMELHO 

GRUPO 3 

MARROM 

GRUPO 4 

AMARELO 

GRUPO 5 

AZUL 

Riscos Físicos Riscos Químicos 
Riscos 

Biológicos 

Riscos 

Ergonômicos 
Riscos Acidentes 

Ruídos Poeiras Vírus 
Esforço físico 

intenso 

Arranjo físico 

inadequado 

Vibrações Fumos Bactérias 

Levantamento e 

transporte manual 

de peso 

Máquinas e 

equipamentos sem 

proteção 

Radiações 

ionizantes 
Névoas Protozoários 

Exigência de 

postura inadequada 

Ferramentas 

inadequadas ou 

defeituosas 

Radiações não 

ionizantes 
Neblinas Fungos 

Controle rígido de 

produtividade 

Iluminação 

inadequada 

Frio Gases Parasitas 
Imposição de 

ritmos excessivos 
Eletricidade 

Calor Vapores Bacilos 
Trabalho em turno 

e noturno 

Probabilidade de 

incêndio ou explosão 

Pressões 

anormais 

Substâncias, 

compostas ou 

produtos químicos 

em geral 

 

Jornadas de 

trabalho 

prolongadas 

Armazenamento 

inadequado 

Umidade   
Monotonia e 

repetitividade 
Animais peçonhentos 

   

Outras situações 

causadoras de 

stress físico e/ou 

psíquico 

Outras situações de 

risco que poderão 

contribuir para a 

ocorrência de 

acidentes 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (1994). 

 

Como mencionado anteriormente, os setores de uma UAN apresentam riscos de 

todas as naturezas. Vejamos a realidade que nos apresenta a literatura por meio de alguns 

trabalhos realizados nessas unidades. 
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2.2.3 O trabalho e o trabalhador nas UANs. 

 

Nessas unidades a exigência de produtividade em tempo limitado expõe os 

trabalhadores a esforços físicos intensos, movimentos repetitivos por longos períodos, 

carregamento e levantamento de pesos esporádicos, postura em pé e deslocamentos durante a 

realização das atividades, porém em condições de trabalho quase sempre desfavoráveis, com 

problemas ambientais, problemas ergonômicos das áreas operacionais, com equipamentos 

inadequados, ruídos elevados, calor, umidade e iluminação insuficiente, causando cansaço 

excessivo, insatisfações, acidentes de trabalho, constituindo a mais importante causa de 

doenças profissionais e incapacitação para o trabalho (ABREU; SPINELL, 2003). 

A maior parte das atividades em UANs é realizada em pé, durante um período muito 

longo, sem nenhum tipo de apoio, levando à manutenção de posturas inadequadas, 

principalmente nas atividades de higienização de equipamentos, utensílios e instalações 

(ARAÙJO; ALEVATO, 2011).  

Segundo Proença (1995), quando o esforço é frequente, por prolongados períodos de 

tempo, ou quando são adotadas posturas inadequadas, ocorre fadiga, baixa motivação e 

diminuição da produtividade, além dos conhecidos “Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho” (DORT) e outras doenças. Com isso, o trabalho torna-se penoso e 

pode gerar insuficiência da capacidade de realização e outras falhas, resultando em alterações 

de autoestima, sentimento de inferioridade, angústia e sofrimento. Por isso é recomendável 

que as tarefas que exigem longo tempo de posição em pé sejam intercaladas com tarefas que 

possam ser realizadas nas posições: sentada ou andando. 

Em estudos realizados em UAN, autores como Oliveira e Bouaziz (2000), Novelleto 

e Proença (2004) apontam ainda a rotina de trabalho, o ritmo de trabalho e a Jornada de 

trabalho, posturas e movimentos, acidentes de trabalho, absenteísmo e rotatividade como 

fatores determinantes para as causas de problemas que afetam as condições de trabalho. 

Ocorre nesses serviços uma variabilidade constante nas tarefas desenvolvidas e isto 

constitui fator de insatisfação, principalmente quando ocorrem imprevistos que levam os 

trabalhadores a terem acrescidas outras atividades às suas obrigações rotineiras, para garantir 

a confecção do cardápio a ser distribuído em horários pré-estabelecidos e rígidos (COLARES, 

2007).   

Estudos realizados por Casarotto e Mendes (2003) concluem que os principais 

acidentes de trabalho em cozinhas industriais são: cortes e queimaduras relacionados a 

atividade em si; choques elétricos por falta de manutenção adequada de equipamentos; quedas 
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devido às condições ambientais inadequadas, como piso escorregadio e excesso de água por 

piso de material inadequado e drenagem ineficiente. 

Masculo et al., (2009), em estudo realizado em um hospital escola,  relatam que as 

maiores queixas apontadas foram problemas de coluna e dores nas costas, atribuídos às 

atividades laborais como transporte de utensílios e carrinhos de refeições, lavagem de 

caldeirões e retirada de alimentos dos mesmos. 

Diante deste cenário descrito na literatura sobre as condições de trabalho nas 

unidades de alimentação, consideramos a importância da aplicação dos conhecimentos da 

ergonomia, por meio da análise ergonômica do trabalho, na UAN estudada, visto que a 

proposta da ação ergonômica é a transformação do trabalho para sua melhoria. 

 

 

2.3. ERGONOMIA 

 

2.3.1 Origem, conceitos e evolução 

 

O termo Ergonomia foi utilizado pela primeira vez em 1857, no trabalho intitulado 

“Ensaios de Ergonomia, ou Ciência do Trabalho, desenvolvido por um cientista polonês, 

WoJciech Jastrzebowski (ABRAHÃO et al., 2009).           

A partir de 1949, ocorre o reconhecimento da Ergonomia enquanto disciplina, na 

Inglaterra com a criação da Ergonomics Research Society, pelo engenheiro inglês K.F.H. 

Murrell. sociedade esta integrada por profissionais  psicólogos, fisiologistas e engenheiros, 

cujos estudos abrangiam os problemas da adaptação do trabalho ao homem. Nesse momento 

os estudos estavam voltados para a remodelagem do cockpit dos aviões de caça ingleses. A 

equipe composta por vários profissionais entendia a ergonomia como sendo o estudo da 

relação entre o homem e sua ocupação, os equipamentos e o ambiente, e aplicavam o 

conhecimento multidisciplinar de anatomia, fisiologia e psicologia para solucionar os 

problemas advindos dessa relação, com o objetivo de reduzir perdas materiais e humanas. O 

sucesso desta experiência multidisciplinar foi importante sua exportação ao mundo industrial 

no pós-guerra (ALMEIDA, 2011; CUSTÓDIO, 2006; IIDA, 2005). 

Em 1957, surgem a Human Factory Society (HFS) e a Internacional Ergonomics 

Society (IES), na França. Para que se compreenda melhor a evolução e aplicação da 

Ergonomia faz-se necessário voltar ao período pós-guerra e analisar o contexto 

socioeconômico da época, quando as indústrias europeias e americanas buscavam elevar a 
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produção e enfrentavam uma escassez de trabalhadores qualificados e problemas com 

matéria-prima. A princípio as demandas para os ergonomistas relacionavam-se com questões 

referentes à linha de produção, como insalubridade, condições de trabalho, dimensionamento 

dos homens e equipamentos, adaptação de ferramentas e instrumentos de trabalho e 

organização do trabalho (ABRAHÃO et al., 2009). 

A forma de atuação e intervenção da ergonomia ocorreu conforme o momento 

histórico e econômico de cada país. Pode-se dizer que essencialmente desenvolveram-se duas 

vertentes de estudo: a ergonomia anglo-saxônica, nos Estados Unidos e Inglaterra e a 

ergonomia francesa, praticada nos países francófonos (ALMEIDA, 2011).  

 A ergonomia de origem inglesa (anglo-saxônica), a mais antiga, aplicada 

principalmente nos países de língua inglesa como Inglaterra e Estados Unidos, tem como 

principal objetivo adaptar a máquina ao homem, sendo também conhecida como Human 

Factors (Fatores humanos). Este modelo atua sobre o homem-máquina usando os 

conhecimentos mensuráveis para proporcionar a adaptação da máquina ao homem. A 

prioridade é o aumento da produção, porém as melhorias e adaptações alcançadas 

consequentemente favorecem o trabalhador (ALMEIDA, 2011).  

A ergonomia de origem francesa (franco-fônica), segundo Wisner (1996 apud 

TORRES, 2001) possui um caráter predominantemente analítico, sendo seu principal enfoque 

a adaptação do trabalho ao homem. Os estudos realizados baseavam-se em situações reais, 

não mais em laboratórios. A mesma é reconhecida pela sua dedicação à luta pela saúde no 

trabalho, contra os acidentes, pela melhoria das condições de trabalho e por suas contribuições 

para o sucesso dos processos de desenvolvimento e transferência de novas tecnologias.  

No final dos anos 60 e nos anos 70 do século XX ocorreu uma evolução dos 

movimentos sindicais e os problemas a serem tratados e respondidos pela ergonomia estavam 

ligados às más condições de trabalho, à organização dos tempos de trabalho (ritmos, 

cadências e turnos) e à rejeição da fragmentação das tarefas, resultante da exagerada divisão 

do trabalho (ABRAHÃO et al., 2009). 

A partir da década de 80, com a evolução e automação dos processos, o 

aparecimento da informática em rede (inter e intranet), observou-se uma nova relação do ser 

humano com o seu trabalho, e o foco de interesse dos ergonomistas passou a se voltar mais 

para a natureza cognitiva do trabalho e os novos problemas de saúde que surgiram, refletindo 

no corpo (ABRAHÃO et al., 2009). 
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Em 2000 a IEA (2000) define ergonomia (ou fatores humanos) com sendo: 

 

Uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados 

e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global 

do sistema (IEA, 2000). 

 

No Brasil, a Ergonomia surgiu vinculada às áreas de engenharia de produção e 

desenho industrial, atuando sobre as normas e padrões para a população brasileira. Assim 

sendo, relacionava-se à Ergonomia de matriz anglo-saxônica, que de certa forma é diferente 

da proposta de matriz franco-fônica; contudo, na atualidade, na definição adotada pela 

International Ergonomics Association (IEA) – Associação Internacional de Ergonomia 

(2000), entende-se que as duas abordagens se complementam e a predominância de uma sobre 

a outra vai depender da demanda apresentada, dos seus objetivos (ABRAHÃO et al., 2009). 

Em 1983 foi fundada a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), da qual 

participam os diversos núcleos de Ergonomia do Brasil, por meio da divulgação de 

conhecimentos produzidos na área (ABRAHÃO et al., 2009). 

Em 2001, por meio da articulação entre os sindicatos e ergonomistas, sendo 

patrocinada pelo Ministério do Trabalho, ficam estabelecidas, através da NR 17, específica da 

Ergonomia, normas para garantir a melhoria dos ambientes de trabalho, visando à saúde do 

trabalhador (ABRAHÃO et al., 2009). 

Com a evolução, constata-se uma amplitude de possibilidades de ação da Ergonomia, 

em diferentes dimensões, como a dimensão social e demográfica, as leis e regulamentações, o 

ambiente geográfico da organização, a dimensão técnica, a produção e sua organização, a 

dimensão econômica e comercial (ABRAHÃO et al., 2009).  

O alcance da transformação do trabalho poderá ocorrer por meio da ação 

ergonômica, que envolve dentre, outras coisas, a análise das situações de trabalho (AET) que 

se apresenta a seguir.  

 

 

2.3.2 Análise Ergonômica do Trabalho – AET    

 

A abordagem ergonômica que tem como foco a análise da atividade em situação real 

foi proposta em 1949, por Suzanne  Pacaud, e logo depois, em 1955 foi publicado o livro, “A 

análise do Trabalho”, de Faverge e Ombredane, no qual  os autores afirmam que  se o  desejo  
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é a compreensão do trabalho, é preciso observá-lo onde ele ocorre e perguntar aos 

trabalhadores “o que e como fazem”  (ALMEIDA, 2011; GUÉRIN et al.,2001).  

Considerando-se o objeto de estudo da AET, que é o trabalho e toda sua dimensão, 

vê-se que ele pode assumir diversos significados, pode ser considerado um fator que leva ao 

atendimento às necessidades básicas, pode favorecer a realização pessoal e profissional e, 

ainda, dependendo das condições, pode ser um risco para a saúde, fator de envelhecimento 

concreto (ABRAHÃO, et al., 2009). 

No enfoque ergonômico, o trabalho, além de ser fator de produção, é também 

considerado expressão da atividade humana, sendo necessário considerar as capacidades 

físicas, cognitivas, psicológicas, os reflexos sensórios motor, as competências e a experiência 

do trabalhador. Ademais, o trabalho deve ser entendido como a unidade de três realidades que 

são a atividade de trabalho, as condições e o resultado dessa atividade (REMY, 1997; 

GUÉRIN, et al., 2001). 

Considerando-se os aspectos que envolvem o trabalho, a busca da ação ergonômica é 

adaptar as situações de trabalho real, respeitando os limites do ser humano, contribuindo para 

que os trabalhadores possam exercer suas competências de forma individual e coletiva, sem 

que isto afete negativamente a sua saúde, além de considerar os trabalhadores como atores de 

seu trabalho (GUÉRIN et al., 2001). 

 

 

2.3.3 O método da Análise Ergonômica do Trabalho e os principais conceitos em 

Ergonomia 

 

É importante conhecer em detalhes em que consiste a análise ergonômica do 

trabalho, seus objetivos e objetos de estudo, bem como as etapas para sua compreensão e 

prática em campo. Segue-se nesta perspectiva. 

Segundo Guérin et al. (2001), a análise da atividade tem sua particularidade, pois que 

não existe um modelo único de ação ergonômica. Ao longo do desenvolvimento da ação se 

constrói a compreensão da situação de trabalho e apreende-se a realidade, considerando os 

imprevistos e a diversidade das demandas e dos objetos. 

Este método não possui rigidez em suas etapas, variando de acordo com a situação 

real. Outro fator que precisa ser considerado a possibilidade de que apenas uma área de 

conhecimento seja suficiente para solucionar os problemas que surgem. 
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Sendo assim, é importante considerar que a sua prática se fundamenta em três 

pressupostos, que são: (1) a interdisciplinaridade, (2) a análise das situações reais e (3) o 

envolvimento daqueles que efetivamente realizam o trabalho (ABRAHÃO et al., 2009). 

Quanto à interdisciplinaridade, os autores citados dizem que, sendo um dos 

fundamentos da ergonomia, esta considera a importância de se analisar o trabalho sob 

diferentes perspectivas, utilizando dessa forma o conhecimento de várias disciplinas.  

Na relação com as outras ciências, a ergonomia faz empréstimos conceituais de áreas 

do conhecimento tais como fisiologia, psicologia, sociologia, sociotécnica, higiene industrial 

e segurança do trabalho, entre outras e trata-se na verdade de uma relação de confrontação 

entre conhecimentos novos e antigos. Tal confrontação leva à transformação dos 

conhecimentos provenientes dessas ciências (OLIVEIRA, 2003). 

Abrahão et al. (2009)  apontam que neste aspecto a natureza e as características da 

demanda e do contexto é que vão definir que conhecimentos serão necessários e como se dará  

a composição da equipe, tendo em vista que é difícil encontrar em um só profissional todas as 

competências para resolver as demandas que se apresentam.  

No que se refere à análise das situações reais de trabalho, a exigência científica 

reside em sua observação sistemática.. Uma característica da ação ergonômica é que, 

conforme o trabalho avança, novas questões podem emergir e devem ser tratadas 

(ABRAHÃO et al., 2009). 

Analisar a atividade para Abrahão et al.  (2009) significa, “ reconstituir a lógica dos 

trabalhadores em seu próprio curso da ação a partir de observações objetivas, que permitam 

apreender o subjetivo e explicitar as razões de um determinado comportamento”. 

Para Guérin et al. ( 2001), “ O resultado da atividade é sempre uma obra pessoal, 

sinal da habilidade, personalidade etc. daquele que a produziu.” 

Outro aspecto importante a ser considerado é a variabilidade que ocorre no que se 

refere aos indivíduos (variação intraindividual e interindividual), como aquela ligada ao 

próprio ambiente, aos insumos, ao produto. 

No que se refere à participação dos trabalhadores, deve-se considerar que uma ação 

ergonômica é um processo de construção coletiva, sendo essencial o envolvimento dos 

trabalhadores desde o processo de análise até a proposta de soluções e recomendações. A 

importância dessa participação é que se considera durante a análise a variação das situações 

de trabalho e a variabilidade de cada trabalhador, e sob o ponto de vista dos trabalhadores 

(ABRAHÃO et al. , 2009). 
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Em relação a este ponto, Guérin et al. (2001)  ressaltam que a ação ergonômica não 

consiste unicamente em aplicar métodos, mas é importante que ajuste os seus métodos às 

condições do contexto, às questões do que foi identificado, além de considerar que as 

possibilidades de transformação do trabalho sejam elaboradas com a participação de todos os 

atores envolvidos.  

Por fim, a análise da atividade, juntamente com o conhecimento do que se espera do 

trabalhador (tarefa, prescrito) e, ainda, a identificação dos constrangimentos (do latim 

coactione, obrigatoriedade, restrição, cerceamento) do trabalho é que vão subsidiar a 

avaliação e possibilitar a modificação da situação do trabalho objetivando garantir o conforto 

dos sujeitos e segurança das pessoas e das situações (ABRAHÃO et al., 2009). 

Como descrito anteriormente para a construção de uma ação ergonômica, é 

importante ter o conhecimento da tarefa (o trabalho prescrito), da atividade (trabalho real), 

bem como das situações de trabalho que envolvem a carga de trabalho, sua organização e o 

ambiente em que o trabalho ocorre.  Para um melhor entendimento, a seguir abordam-se estes 

aspectos: 

 

 

a) TRABALHO PRESCRITO/ TAREFA E TRABALHO REAL/ ATIVIDADE 

 

Em Ergonomia, diante do intuito de compreender a complexidade do fazer no 

trabalho, destaca-se a importância de se ter clareza na diferença entre trabalho prescrito/tarefa 

e o trabalho real/atividade.  

A tarefa deve ser entendida como um conjunto de prescrições, com relação ao que o 

trabalhador deve fazer, de acordo com normas e padrões de quantidade/qualidade e utilizando 

equipamentos e ferramentas específicas. Desta forma, a tarefa engloba as condições de 

trabalho. O universo da tarefa compreende também as características dos dispositivos 

técnicos, as características do produto a transformar, ou do serviço a prestar e os elementos a 

considerar para atingir os objetivos (ABRAHÃO et al., 2009). 

Então, temos que a tarefa envolve as condições determinadas e os resultados 

antecipados, enquanto a atividade de trabalho considera as condições reais e os resultados 

efetivos (GUÉRIN et al., 2001). 

Guérin et al. (2001) dizem que importa fazer a distinção de três realidades 

considerando a tarefa como resultado antecipado fixado em condições determinadas; a 
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atividade de trabalho como realização da tarefa e o trabalho sendo a unidade da atividade, das 

condições reais e dos resultados dessa atividade. 

Ao proceder à análise do trabalho é importante considerar todos os componentes que 

dele fazem parte, além de entender toda singularidade e características pessoais e sociais do 

trabalhador; assim é importante que seja avaliada a história, a experiência profissional e a vida 

extraprofissional, como também a experiência na empresa, a identidade e o reconhecimento 

profissional. Não considerar essas dimensões pode levar a uma abordagem mutilada do 

trabalho (GUÉRIN et al., 2001). 

Oliveira (2003) afirma que o que separa o discurso (normas escritas) da diversidade 

de formas práticas (atividade) relaciona-se possivelmente com os fatores: condições de 

trabalho, nem sempre compatíveis com as exigências contidas nos procedimentos escritos, 

duplicidade de orientação e deficiência na capacitação técnica dos trabalhadores para a correta 

execução das atividades conforme prescrição.  

O objeto real da análise ergonômica da atividade consiste em desvelar as estratégias 

usadas pelo trabalhador para realizar suas tarefas, que são identificadas na atividade em si, e 

nesta análise deve-se considerar a carga de trabalho, organização, o ambiente de trabalho e os 

reflexos na saúde do trabalhador. Como foi dito anteriormente, o trabalho pode ser fonte de 

prazer, mas também de adoecimento, dependendo dos vários fatores que compõem a situação 

de trabalho (GUÉRIN et al., 2001).  

Os conceitos de carga de trabalho, ambiente e organização serão descritos a seguir, 

com o objetivo de entendermos a análise da atividade. 

 

 

b) CARGA, AMBIENTE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A busca do trabalhador é alcançar os objetivos definidos pela empresa, ou seja, o 

resultado do seu trabalho. Para isto ele necessita da prescrição, sua tarefa, e para conceber o 

produto do seu trabalho faz investimentos físicos, cognitivos e afetivos/emocionais. A estes 

investimentos chamamos de carga de trabalho, que devido à variabilidade individual é sentida 

de forma diferenciada por cada trabalhador (ABRAHÃO et al., 2009). 

A carga de trabalho, então, envolve as questões cognitivas, exigindo do trabalhador a 

análise da situação, tomada de decisões e a competência, compreendendo as funções 

perceptivas e mentais como memória, atenção, audição e outras, as questões físicas, que 

envolvem gasto energético, trabalho muscular, sob a forma de posturas, gestos, biomecânica; 
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as questões afetivas/emocionais que se referem à mobilização cognitiva, e o desgaste, 

envolvendo elementos relacionais, psicológicos, motivacionais e outros. O significado de 

carga de trabalho tem relação com o excesso, a sobrecarga que vai assumir magnitude 

diferenciada dependendo das características individuais do trabalhador (ABRAHÃO et al., 

2009). 

Em relação à organização do trabalho pode se dizer que não é tarefa fácil conceituar, 

pois são muitos os elementos envolvidos, mas considerando a tarefa e a atividade podem-se 

destacar alguns aspectos que vão mostrar a forma como o trabalho está organizado. Assim 

temos a divisão das tarefas, das pessoas, a hierarquia, os ritmos, as cadências, as pausas, 

treinamentos, normas, enfim, os elementos que vão constranger o trabalho. Essa organização 

poderá favorecer ou prejudicar o desempenho da tarefa. (GUÉRIN et al., 2001). 

É importante ressaltar que a organização do trabalho tem uma estreita relação com a 

saúde dos trabalhadores e ao longo do tempo várias escolas de organização do trabalho foram 

criadas, sendo a mais conhecida a Organização Científica do Trabalho (OCT), também 

chamada taylorismo-fordismo, que busca uma elevada padronização do trabalho, separa 

concepção e execução e tem como modelo o “homem médio”. A visão da ergonomia da 

atividade se contrapõe às proposições dessa escola de organização do trabalho, exatamente 

por compreender que tanto os sujeitos quanto as situações de trabalho são repletas de 

variabilidades, e que o trabalhar demanda ajustes constantes, não seguindo necessariamente as 

padronizações. A proposta taylorista-fordista restringe a atuação dos trabalhadores e isso pode 

ser uma fonte de desgaste e degeneração da saúde no trabalho (ABRAHÃO et al., 2009).  

Na OCT utilizavam-se os princípios Tayloristas, que foram ampliados por Ford, em 

busca do aumento da produtividade. A busca dessa produtividade cada vez maior causa 

consequências desfavoráveis ao trabalhador (MENDES; DIAS, 1991). 

Segundo Gomez e Costa (1997) a relação entre trabalho e saúde/doença já havia sido 

constatada na antiguidade, porém ganha força a partir da Revolução Industrial, pois no 

período dos escravos, por exemplo, apesar das condições de trabalho desumanas a 

preocupação com a saúde deles ou dos servos não existia. 

Com a Revolução Industrial o homem torna-se presa das máquinas, dos ritmos das 

fábricas, dos ditames da produção acelerada que vão ao encontro da acumulação rápida do 

capital e do máximo aproveitamento das máquinas. Nesse período, as jornadas de trabalho 

eram extensas, em ambientes desfavoráveis à saúde, chegando muitas vezes a tornarem-se 

incompatíveis com a própria vida. Somando-se a isso a aglomeração cada vez maior de 

pessoas em espaços reduzidos propiciava também o aparecimento e a rápida disseminação de 
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doenças infectocontagiosas, seguida por mutilações e mortes de trabalhadores pelo manuseio 

das máquinas. Tornava-se necessário uma intervenção urgente para garantir a sustentação da 

própria produção (GOMEZ; COSTA, 1997). 

Expõe-se rapidamente a organização do trabalho no período industrial, a situação de 

trabalho dentro das indústrias e o início da preocupação com a saúde do trabalhador, ainda 

que por causa da interferência no processo produtivo. Começa então a ser suscitada a relação 

entre trabalho e adoecimento. Nesse enfoque veremos a importância da ergonomia. 

O cenário, contexto descrito, propiciou o surgimento de propostas de intervenção que 

se caracterizaram por uma sucessão de normas e legislações iniciando o que se chamou de 

medicina de fábrica (GOMEZ; COSTA, 1997). 

Expõe-se a seguir como se deu o aparecimento e a implantação das diversas 

estratégias de intervenção na questão do trabalho e a saúde do trabalhador e as características 

de cada uma delas. Essas estratégias foram: medicina do trabalho; saúde ocupacional; saúde 

do trabalhador.   

 

 

2.3.4 O trabalho e a saúde do trabalhador – História e evolução 

 

Historicamente, a preocupação com os riscos ocupacionais e o adoecimento em 

contexto laboral se iniciou com as proposições da Medicina do Trabalho, centrada na figura 

do médico, com o objetivo de detectar os processos danosos à saúde, além de cuidar para o 

retorno mais rápido daquele trabalhador doente à linha de produção, não dependendo dos 

serviços públicos oferecidos naquela época, que se apresentavam morosos e ineficazes. Outras 

ações ficavam também limitadas a uma intervenção médica, como a seleção de candidatos 

que na prática funcionava como um recurso para se evitar o recrutamento de indivíduos cuja 

saúde já estivesse comprometida. As ações médicas incluíam também atividades educativas, 

objetivando adaptar os trabalhadores às suas condições de trabalho. Caberia a este serviço 

contribuir para que o trabalhador tivesse o nível mais elevado do bem-estar físico e mental. 

Prevalecia nesse modelo a teoria da uni causalidade e a medicalização se dava em função dos 

sintomas e sinais que apareciam (MENDES; DIAS, 1991; GOMEZ; COSTA, 1997). 

Ocorreu uma difusão e um fortalecimento desse modelo de modo que a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) passou a fazer recomendações com o intuito de fomentar a 

formação de médicos do trabalho, qualificados. Em 1954, então, é criado o serviço de 
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médicos do trabalho e, em 1956, passa a se chamar Serviço de Medicina do Trabalho 

(MENDES; DIAS, 1991). 

Contudo, no período da guerra e do pós-guerra e em um momento de rápido 

crescimento da indústria, os agravos à saúde por causa do trabalho e a perda abrupta de vidas 

por acidentes só cresciam gerando insatisfações dos trabalhadores e preocupações dos 

empregadores que viam uma ameaça à produtividade. Além disso, as indenizações por 

incapacidade provocadas pelo trabalho também aumentavam, gerando preocupações por parte 

das companhias de seguro. Observa-se também uma evolução na tecnologia, novos processos 

industriais, novos equipamentos, uma nova divisão do trabalho, não acompanhados pelas 

intervenções da medicina do trabalho, que passa a mostrar sinais de impotência e ineficácia 

para responder aos problemas que surgiam (MENDES; DIAS, 1991; GOMEZ; COSTA, 

1997). 

Diante desse quadro e com as reivindicações, o movimento da Medicina do Trabalho 

foi cedendo espaço ao da Saúde Ocupacional, que avança numa proposta de  

interdisciplinaridade, com base na higiene Industrial que passando a considerar o ambiente de 

trabalho passível de intervenção e, neste aspecto, precisando envolver o conhecimento de 

outras disciplinas. As equipes de saúde ocupacional formadas dentro das grandes empresas 

possuem um caráter multi e interdisciplinar, Incorporando a teoria da multi causalidade, na 

qual um conjunto de fatores de risco passa a ser considerado na produção da doença 

(MENDES; DIAS, 1991; GOMEZ; COSTA, 1997). 

A higiene do trabalho é uma das ciências que atua no campo da Saúde Ocupacional, 

aplicando os recursos da engenharia e da medicina no controle das doenças ocupacionais, 

doenças do trabalho ou moléstias profissionais. Segundo Abreu; Spinelli (2003) as doenças 

ocupacionais são: “estados patológicos de determinadas atividades remuneradas.” 

Apesar das ampliações e mudanças no que se refere à atuação da saúde ocupacional, 

este modelo não concretiza o apelo à interdisciplinaridade, as atuações apenas se justapõem; 

mantém o modelo da medicina do trabalho consolidado no mecanicismo; a capacitação de 

recursos humanos, a produção de conhecimento não acompanham o ritmo de  transformações 

dos processos de trabalho; continua a abordar o conjunto dos trabalhadores como um objeto 

das ações de saúde, além do que segue com uma desqualificação no enfoque médico 

epidemiológico da relação trabalho/ saúde (MENDES; DIAS, 1991).  

Segundo Gomez e Costa (1997) enfatiza-se o uso de equipamentos de proteção 

individual em detrimento daqueles de proteção coletiva, normatizam-se formas de trabalhar 
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com segurança e com este enfoque é atribuída aos trabalhadores a responsabilidade por 

acidentes e doenças.  

No Brasil esse modelo se dá tardiamente e se concretiza com a regulamentação do 

capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente no que se refere à 

obrigatoriedade de equipes técnicas multidisciplinares nos locais de trabalho, na avaliação 

quantitativa de riscos ambientais e adoção de “limites de tolerância”. Um fato que chama a 

atenção é que as mudanças nas leis trabalhistas não foram acompanhadas pelas leis 

previdenciárias e acidentárias que permanece sem alterações, mantendo uma prática 

medicalizada, individual, e exclusiva para o trabalho formal, o que se observa até os dias de 

hoje (MENDES; DIAS, 1991). 

Ao final dos anos 60 começam a aparecer críticas ao modelo da saúde ocupacional, 

inclusive denúncias sobre os efeitos negativos da medicalização. Surgem discussões na 

sociedade e ganha corpo a teoria da determinação social do processo saúde-doença 

centralizando as causas no trabalho, levando a maiores questionamentos a medicina do 

trabalho e a saúde ocupacional. Nesse período surgem programas de assistência aos 

trabalhadores com a participação dos mesmos (MENDES; DIAS, 1991). 

Tais movimentos sociais e a organização do trabalho colocaram em questionamento 

várias práticas da saúde ocupacional, dentre elas os exames pré admissionais, denunciados 

como discriminatórios, os limites de tolerância, questionamentos quanto ao conceito de 

“exposição segura”. Estas e outras questões ampliam a relação trabalho/saúde, exigindo novas 

formas para modificar as condições de trabalho, evidenciando a ineficácia da saúde 

ocupacional. Esses movimentos tiveram inicio nos países industrializados, mas se difundiram 

em outros países. As questões levantadas foram principalmente relacionadas ao sentido da 

vida, valor à liberdade, o significado do trabalho e outros valores (MENDES; DIAS, 1991). 

Na atualidade, as proposições da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional 

foram sendo transformadas e permitindo o surgimento de um campo de estudo e atuação mais 

complexo, chamado hoje em dia de Saúde do Trabalhador. As mudanças que ocorreram nos 

processos de trabalho com a terceirização da economia e a automação e informatização, 

culminam com as modificações no perfil do trabalhador, na forma de organização do trabalho 

e no perfil de morbidade por causa do trabalho. Verifica-se que as doenças clássicas vão 

cedendo lugar às novas formas de adoecimento como as doenças cardiovasculares, distúrbios 

mentais, o estresse, depressão, entre outras (MENDE; DIAS, 1991). 

Nesse contexto, Maeno, médica sanitarista, chama a atenção 
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Para complexidade do adoecimento, produto de fatores tanto individuais como 

socioeconômicos. E ainda que as doenças profissionais podem ser decorrentes de má 

alimentação, pressão por produtividade, medo de demissão, competitividade, 

movimentos repetitivos, assédio, humilhação (MAENO, 2010, p. 1). 

 

A organização do trabalho ganha destaque na relação trabalho/saúde, sendo, portanto 

necessárias novas estratégias para responder às questões que surgem. O modelo de saúde 

ocupacional com intervenção ambiental não consegue atender às expectativas. Os 

movimentos sociais ganham corpo, as pesquisas avançam, sendo necessário apresentar 

respostas a esse trabalhador que se mostra mais participativo e exigente (MENDES; DIAS, 

1991). 

Nesse novo contexto econômico e social surge a saúde do trabalhador buscando as 

explicações sobre o adoecer e o morrer, especialmente dos trabalhadores, por intermédio do 

estudo dos processos de trabalho.  

Diante da complexidade e das dificuldades enfrentadas a saúde do trabalhador é 

ainda hoje um processo em construção no espaço da saúde pública.  E a sua proposta se 

consolida a partir dos seguintes fatos: como já referido anteriormente, a nova forma de 

entender o processo saúde-doença e a implicação do trabalho neste processo, rompendo com a 

concepção de que apenas um agente causal concorre para o adoecimento do trabalhador; o 

aparecimento de doenças profissionais clássicas e novas como verdadeiras epidemias; 

denúncias sobre a ineficácia das políticas públicas e os serviços públicos de saúde em atender 

à necessidade do cidadão e dos trabalhadores; as novas práticas sindicais em saúde 

pressionando pelas reivindicações de melhores condições de trabalho, entre outras questões 

(MENDES; DIAS, 1991).  

Os avanços que ocorreram foram importantes, no entanto, como disse Gomez e 

Costa (1997), “as marcas de um passado não são facilmente removíveis.”.  

O modelo de saúde do trabalhador, que vem de algum tempo, foi consolidado por lei 

em 1974, sendo sem dúvida um avanço e pode se dizer que, nesse sentido, estamos melhores 

do que estávamos em 1950 e em 1960, é um modelo onde a vigilância das condições de saúde 

nos locais de trabalho ainda é pago com recursos patronais e, portanto, o que deve ser feito 

ainda é ditado por eles. Para realmente avançamos para um modelo mais justo é preciso que 
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os trabalhadores entendam que esse processo precisa ser modificado, inclusive a própria lei e 

os serviços públicos de estado (informação verbal). 
1
 

A Ergonomia de matriz francesa relaciona-se principalmente com as proposições que 

foram avançando da Saúde Ocupacional para a Saúde do Trabalhador, por considerar os 

processos de trabalho, por observar a relação entre trabalho e adoecimento, por entender a 

complexidade e admitir que é necessário reunir e articular as várias áreas do conhecimento 

para conseguir compreender e responder as demandas que surgem e, por fim, por tornar os 

trabalhadores sujeitos participantes, capazes de pensar e se colocar como atores de todo este 

processo.  

Foi exposto a evolução, os avanços e as estratégias utilizadas em cada momento 

histórico na tentativa de responder aos problemas da saúde do trabalhador, porém no Brasil, 

segundo Maeno (2010) temos um mosaico de situações de trabalho, inclusive o análogo ao do 

escravo, o que explica o Ministério da Saúde ter arrolado mais de 300 doenças relacionadas 

ao trabalho.  

Nesse mosaico se inserem as UANs e os seus trabalhadores. A literatura mostra os 

diversos problemas encontrados nessas unidades de produção e a ergonomia, especificamente 

a AET, vem sendo utilizada com certa frequência como método dessas pesquisas, para tentar 

dar conta, por exemplo, das relações entre trabalho e saúde. Apresenta-se a seguir alguns 

estudos realizados em UANs, utilizando os conhecimentos da ergonomia.  

 

 

2.3.5 Unidades de Alimentação e Nutrição e Ergonomia 

 

O alcance da produtividade e qualidade exigidas por essas unidades não serão 

obtidos somente com treinamento de pessoal, faz-se necessária a existência de outros fatores 

ergonômicos que busquem a concepção de meios de trabalho adaptados às características 

fisiológicas e psicológicas do homem e de suas atividades (PROENÇA et. al., 1995). 

Segundo Fonseca (2009), é importante que se adapte as condições de trabalho ao 

trabalhador do setor de alimentação, utilizando como ferramenta a análise ergonômica do 

trabalho.  

                                                             

1 Palestra proferida por Heleno R. Corrêa Filho, Seminário do Observatório de Saúde do Trabalhador, Auditório 

do Salão Internacional da Ensp  no dia 23 de junho de 2009, sobre   Saúde do trabalhador: desafios conceituais e 
estruturais 
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Colares e Freitas (2007) em seu estudo mencionam os avanços tecnológicos que vêm 

sendo incorporados a essas unidades, no que se refere à matéria prima, equipamentos e até 

organização do trabalho, mas estes não foram suficientes para modificar o ambiente de 

trabalho onde encontramos, ainda, ambiente físico inadequado com a presença de ruído 

excessivo, temperatura elevada, iluminação deficiente, arranjo físico e instalações precárias.  

Segundo Maciel (2002), ao avaliar fatores relacionados à situação de trabalho que 

possam interferir na satisfação dos trabalhadores na área hospitalar, verificou-se que as 

principais reclamações eram a frequente falta de material e as condições inadequadas do 

ambiente, levando a excessivo esforço físico e a desgastes no relacionamento entre 

funcionários, com insatisfação em relação a determinadas tarefas. 

Estudos realizados por Novelleto e Proença (2004) também constataram várias 

incorreções nas condições de trabalho, mas provocadas já no momento do planejamento do 

cardápio, favorecendo posturas inadequadas, movimentos monótonos e tarefas repetitivas. 

 As questões das condições posturais e de movimento são bastante relevantes para a 

melhoria das condições de trabalho nas UANs. Estudo realizado em um serviço de nutrição 

hospitalar, aponta que as maiores queixas se referem às dores nos membros inferiores com 

65%, ombros com 55% , região lombar com 39% , região cervical com 37%, punhos/dedos 

om 29% , coluna com 28% e antebraços com  28% e cotovelos 10%. Esses sintomas são 

atribuídos, na fala dos trabalhadores à atividade laboral como deslocamento com transporte de 

carga, e a postura em pé por longo tempo (GLINA, 2011).  

Nos postos de trabalho onde há frequentes deslocamentos ou quando existe a 

necessidade de empregar grande força, o trabalho em pé é recomendado, porém não é 

adequado passar o dia todo na posição de pé, pois isto provoca fadiga nas costas e pernas.  

Nesse caso é importante intercalar tais tarefas com outras que possam ser realizadas nas 

posições sentadas ou andando (FONSECA, 2009). 

Os vários trabalhos de pesquisa que a literatura trouxe possibilita um 

aprofundamento da problemática encontrada nas condições de trabalho em UANs, revelando 

a ergonomia e as importantes contribuições nessa área. Dessa forma, o método de AET foi o 

utilizado neste estudo. Visto que a proposta da análise ergonômica é possibilitar o 

conhecimento dos processos de trabalho de forma que seja possível transformar as situações 

de trabalho. Este método analisa a demanda, propõe o reconhecimento do campo, compara as 

atividades em tempo real com as prescrições das tarefas e destaca a importância do 

envolvimento dos trabalhadores para a efetiva transformação do trabalho. Coincide, portanto 

com o proposto nesse trabalho. 
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3 MÉTODO 

 

Como referido anteriormente, o método da AET considera sempre o envolvimento 

das várias áreas do conhecimento, a análise das situações em tempo real e o envolvimento dos 

trabalhadores que efetivamente realizam a atividade (ABRAHÃO et al., 2009). 

A AET compreende algumas etapas que não apresentam rigidez durante seu 

desenvolvimento, sendo um método interativo. As etapas que compõem a AET podem ser 

visualizadas na Figura 1 e foram descritas suscintamente a seguir. 

 

Figura 1 – Etapas da AET 

 

Fonte: Abrahão et al. (2009). 

 

As etapas propostas pelo método são fundamentais para o conhecimento e 

aprofundamento da situação problema que surge a partir da demanda inicial, e esta pode ser 

do empregador, dos trabalhadores, de alguma organização, como por exemplo, os sindicatos, 

esta análise vai permitir hierarquizar os diferentes problemas.  O levantamento das 

informações gerais sobre o local pode ser obtido por observações gerais e análise documental 

que vão definir o que será analisado e levanta-se as primeiras hipóteses, que são as hipóteses 

de nível 1. Como sequência elabora-se o pré-diagnóstico, a etapa subsequente é organizar as 

observações sistemáticas de forma que as hipóteses levantadas sejam testadas, definem-se os 

instrumentos utilizados e as situações a serem observadas. Em todas as etapas é preciso 
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validar os dados de forma que os diferentes atores sociais confiem que seu ponto de vista seja 

contemplado. Por fim têm-se o diagnóstico que possibilitará as propostas de intervenção ou 

recomendações para a transformação. Estas são as etapas desse método, porém estas não são 

rígidas variando de acordo com o encontrado no campo (ABRAHÃO, 2009). 

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, baseada na Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET), composta pelas seguintes etapas: análise da demanda, 

caracterização da instituição, análise das tarefas, análise da atividade, validação e diagnóstico 

global e específico.  

O período no qual foram realizadas as análises compreendeu outubro de 2014 a 

Janeiro de 2015, após o projeto ter sido aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN. 

O estudo foi realizado na UAN – Unidade de Alimentação e Nutrição do Hospital 

Universitário Ana Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, situado 

em Santa Cruz do Inharé, Rio Grande do Norte - RN.             

Este estudo foi realizado seguindo os pressupostos relativos à pesquisa com seres 

humanos atendendo às diretrizes da Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) – Ministério da Saúde (MS). O projeto foi submetido à avaliação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi 

aprovado, estando sob o n° CAAE_32510014.0.0000.5537. Os dados foram coletados após 

essa aprovação.  

Os participantes foram previamente informados acerca da realização da pesquisa, a 

partir da explanação dos objetivos e dos procedimentos do estudo e por meio do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) assinado em duas vias, ficando uma 

cópia com a pesquisadora e a outra com o entrevistado. Além desse documento, os 

participantes assinaram o termo de consentimento de voz e imagem (Apêndice B). Cabe 

salientar que não houve recusa na participação da pesquisa de nenhum dos trabalhadores. Os 

autores do projeto têm o compromisso com a privacidade e confidencialidade dos dados a 

serem utilizados, preservando a integridade dos participantes.  
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3.2 PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo 23 dos 26 trabalhadores da UAN analisada, somente três não 

participaram um deles por está afastado por problemas de saúde, um segundo por ter 

assumido outra função dentro do hospital e a pesquisadora, que faz parte desse total. Após a 

explanação dos objetivos do trabalho, a participação foi voluntária e todos que concordaram 

em participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e o termo de 

autorização de voz e fotos. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS  

 

Os procedimentos usados na AET (Análise Ergonômica do Trabalho) estão descritos 

no Quadro 2 e detalhado em seguida.  

 

Quadro 2 - Procedimentos da AET 

Instrumentos Objetivos Procedimentos 

Análise documental: 

Outubro de 2014 a 

Janeiro de 2015 

Comparar o prescrito 

e o real. 

Verificar registros de 

acidentes ou outros 

fatos importantes para 

identificação dos 

riscos à saúde 

Leitura dos livros de ocorrência dos vários 

setores como açougue, produção, dos 

nutricionistas, da copa e lactário e manual de 

boas práticas  destacando a prescrição da tarefa 

dos trabalhadores. Foram avaliados os livros de 

ocorrências do período de 2011 a 2014 

Observações 

Globais: Outubro de 

2014. 

Total de 17 horas de 

observações. 

 

Realizadas no 

próprio serviço 

Observações gerais 

dos processos de 

trabalho e da dinâmica 

de funcionamento do 

serviço identificando 

fragilidades e 

problemas 

As observações foram feitas em dias seguidos e 

alternados de forma que foram acompanhados 

todas as equipes e os trabalhadores no seu dia a 

dia 

Entrevistas semi-

estruturadas com os 

trabalhadores: 

Novembro a 

Dezembro de 2014. 

 

Em média 20 

Levantar informações 

como:  dados pessoais 

e profissionais, 

escolaridade, 

principais queixas 

sobre o trabalho a 

percepção dos riscos a 

As entrevistas foram realizadas em forma de  

conversa informal durante os plantões  no 

momento em que tinham disponibilidade. 

Houve muita cooperação por parte desses 

trabalhadores 
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minutos/entrevista. 

Total  7 horas 

 

Realizadas no 

próprio serviço 

que estão expostos 

Observações 

sistemáticas: 

Novembro a 

Dezembro de 2014. 

Total de  31 h e 20 

min. de observação 

 

Realizadas no 

próprio serviço 

Conhecer a atividade 

em tempo real das 

copeiras 

Identificar os fatores 

de riscos de acidentes 

a que estão expostas e 

as condições de 

estresse que possam 

levar ao adoecimento 

durante a rotina de 

trabalho 

 

 

Acompanhamento da  rotina de trabalho das 

copeiras nos 3 turnos. O turno noturno foi 

acompanhado até as 22 h. e após este horário a 

própria copeira registrou as solicitações extras 

do noturno e outras ocorrências. 

 

Foram  feitos registros em diários de campo das 

situações e fatos que pudessem   impactar na 

saúde dos trabalhadores . 

 

Registros fotográficos de locais e situações que 

igualmente fossem avaliados como fatores de 

risco 

 

Foram feitas estimativas quanto às distâncias 

percorridas. Para isto utilizou-se um aplicativo 

de celular na medição do percurso percorrido 

durante o dia de plantão diurno e noturno 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A análise documental foi realizada seguindo o proposto por Bardin (2011), que 

sugere uma pré-análise com o objetivo de organizar o material a ser analisado, procede-se 

então a uma leitura flutuante, de forma a se ter um primeiro contato com os documentos, o 

universo dos  documentos podem ser estabelecidas a priori ou posteriori e pode ser necessário 

a constituição de um  corpus. A categorização dos documentos deve ser realizada. Após esta 

avaliação os documentos que devem ser condensados para posterior análise.  

No presente estudo os documentos foram estabelecidos a priori e definiu-se que 

seriam utilizados aqueles considerando os registros sobre as dificuldades do trabalho, 

acidentes e outras intercorrências que interfiram na atividade dos trabalhadores, como 

também se pesquisou e foram utilizados os documentos constando a descrição das tarefas 

(trabalho prescrito) por função de forma que fosse possível conhecer a prescrição das 

atividades para cada trabalhador conforme apresentado nos anexos E à M. Após a seleção dos 

documentos, constituiu-se o corpus da pesquisa. 

Durante as visitas à Unidade e ao longo do trabalho de campo, foram entrevistados 

os 23 trabalhadores que se mostraram disponíveis e concordaram em participar do estudo. 



48 

 

Após a explanação dos objetivos do trabalho, a participação foi voluntária e todos que fizeram 

parte do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e a 

autorização de voz e fotos. 

As entrevistas ocorreram no próprio ambiente e durante o trabalho, desenvolveram-

se sob a forma de entrevista semiestruturada individual (apêndice C), com oportunidades de 

manifestação livre e opinativa dos entrevistados acerca de sua relação com o trabalho. As 

questões eram relativas aos dados sociodemográficos (sexo, idade, estado civil e 

escolaridade), questões relacionadas ao trabalho anterior e atual, às dificuldades nos diversos 

aspectos como estrutura física, equipamentos, utensílios, relacionamento com os colegas e as 

chefias e em relação à satisfação ou insatisfação no trabalho, como também relacionado à 

organização, horário e riscos à saúde e de acidentes, estes foram utilizados na situação real de 

trabalho conforme acordos com a chefia e a disponibilidade dos trabalhadores, de forma a 

tornar possível identificar as principais queixas e demandas na realização do trabalho. 

Esse instrumento foi adaptado, do usado por Colares (2007) com manipuladores de 

alimentos de uma unidade de produção de refeições da UFRJ, após o que foram realizados 

alguns ajustes para direciona-lo aos objetivos desse estudo, sendo então utilizado. 

Foram solicitados os atestados médicos específicos dos trabalhadores da UAN à 

Divisão de Assistência à Saúde do Servidor (DASS), contudo, o acesso disponibilizado pela 

UFRN foi relativo aos trabalhadores de todo o hospital, durante o mesmo período, não 

permitindo uma discriminação e análise específica dos atestados dos trabalhadores daquele 

setor. Os atestados médicos relativos aos terceirizados também foram solicitados à empresa 

CRIART, todavia, não se teve acesso a esses dados.   

 

 

3.4 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Ao se constituir o corpus da pesquisa como descrito anteriormente procedeu-se à 

leitura “flutuante” e à categorização do material, foi feito, então, uma síntese dos resultados e 

em seguida interpretação e confrontação com o referencial teórico, considerando-se 

principalmente a ergonomia e a legislação a respeito das condições de trabalho e os riscos à 

saúde do trabalhador. 

As observações globais foram registradas em um diário de campo, de forma que 

todas as ocorrências que implicassem dificuldades e riscos para o trabalhador no 

desenvolvimento de suas atividades foram anotadas. Estes dados foram tratados da mesma 
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forma por categorias e foi realizada uma análise estatística descritiva das respostas dadas 

pelos entrevistados.    

As observações sistemáticas foram registradas em um diário de campo, de forma que 

todas as ocorrências que implicassem dificuldades e riscos para o trabalhador no 

desenvolvimento de suas atividades, foram também anotadas. Estes dados foram tratados da 

mesma forma por categorias e foi realizada uma análise estatística  descritiva das respostas 

dadas pelos trabalhadores.   

As entrevistas semiestruturadas tiveram as respostas categorizadas e procedeu-se a 

análise estatística descritiva das respostas mais frequentes dos entrevistados.   

Os resultados desta etapa tiveram o mesmo tratamento descrito anteriormente. 

Consolidado todos os resultados e de posse de todas as informações foi proposta as 

inferências e realizado as devidas interpretações interpretadas sob a ótica da análise de 

conteúdo proposta por Bardin em 2011. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados são apresentados na seguinte ordem: a caracterização do campo de 

estudo (unidade hospitalar e a UAN); a estrutura física, ambiente e de equipamentos; os 

trabalhadores e as prescrições; o recorte, o trabalho das copeiras. 

 

 

4.1 O HOSPITAL E A UAN 

   

O Hospital Universitário Ana Bezerra, da UFRN, é um hospital público, localizado 

em Santa Cruz do Inharé, distante 120 km de Natal – RN. Atende à clientela materno- infantil 

de toda região do Trairi do estado do Rio Grande do Norte, que compreende nove municípios 

vizinhos. Essa unidade hospitalar tem como missão prestar assistência qualificada e 

humanizada a gestantes, puérperas e crianças da região, além de servir de campo de estágio 

aos cursos de nível superior da UFRN, como medicina, odontologia, enfermagem, nutrição, 

fisioterapia, aos cursos técnicos de enfermagem e nutrição, e também como campo de atuação 

de residência multiprofissional (Brasil, 2005) e residência médica em pediatria e saúde da 

família (BRASIL, 1977). 

O “Ana Bezerra”, como é popularmente chamado o hospital possui 50 leitos, dos 

quais 26 estão na área de maternidade e 24 na área de pediatria,. sendo classificado como um 

hospital de médio porte.  

Nesse hospital encontra-se a UAN, que atende aos internos, funcionários 

plantonistas, estudantes, estagiários e residentes. O número médio de refeições produzidas 

pela UAN é de 280 por dia, sendo distribuídas da seguinte forma: 80 desjejuns, 100 almoços, 

80 jantares e 20 ceias. Além destes, existe a distribuição de lanches manhã, tarde e noite e a 

preparação de fórmulas lácteas. Acrescenta-se a essa produção os lanches extras que ocorrem 

em datas comemorativas, em eventos, cursos e quando o hospital recebe visitas de avaliadores 

e outros, o que atualmente ocorre com certa frequência.  

Dentre as etapas da AET encontra-se a análise da demanda e nesse estudo a demanda 

foi construída pela própria pesquisadora que durante vários anos exercendo a profissão de 

nutricionista em diferentes unidades públicas e privadas percebeu que, apesar dos esforços 

com realização de treinamentos, reuniões, capacitações, ocorre um desajuste, uma insatisfação 

por parte dos trabalhadores, dos próprios nutricionistas e da clientela atendida. As condições 

de trabalho desfavoráveis, levando ao cansaço excessivo e ao adoecimento dos manipuladores 
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geram falhas das mais diversas na execução das tarefas estabelecidas, como descumprimento 

de horários, alterações em quantidade e qualidade das dietas prescritas.   

A UAN estudada possui sistema de serviço do tipo buffet, com distribuição mista, 

sendo centralizada nos horários de almoço, jantar e ceia e descentralizada nos  horários de 

lanches. Existe um refeitório com um balcão onde ocorre a distribuição de refeições para 

funcionários, residentes, acompanhantes. Os pacientes são servidos nas enfermarias. 

O padrão de cardápio oferecido é do tipo médio, sendo assim classificado pelos 

ingredientes que o compõe, bem como pelo tipo e técnicas de preparação usadas. O cardápio 

oferecido para os pacientes é o mesmo que o oferecido para os funcionários, residentes, 

estudantes e estagiários, havendo sempre que necessário, modificações para atender àqueles 

pacientes com dietas especiais.  

 

 

4.2 ESTRUTURA FÍSICA, AMBIENTE E EQUIPAMENTOS – UAN  

 

Atualmente, o hospital passa por diversas reformas e construções, que se estendem 

há mais ou menos quatro anos. Por esta razão, foi necessário transferir setores e adaptar as 

rotinas de trabalho em todo o hospital, inclusive na UAN. 

As observações globais e a análise documental demonstraram que a UAN apresenta 

diversos problemas relacionados à ambiência dos postos de trabalho. Dentre eles destacam-se 

espaços reduzidos para realização das atividades, fluxos inadequados, gerando grandes 

deslocamentos, a temperatura elevada, a ventilação e iluminação insuficientes. Todos esses 

arranjos contribuem entre outras coisas para que os trabalhadores assumam posturas 

inadequadas para atingir seus objetivos.  

Encontrou-se uma estrutura em condições precárias com muitos arranjos físicos, 

onde diferentes etapas do processo de produção são executadas em um mesmo espaço, ou 

seja, não existem entre elas barreiras físicas como paredes ou divisórias. Ocorrem situações 

em que onde deveria existir uma área, esta se constitui apenas em uma estante, como é o 

depósito de material de limpeza e a despensa diária. Essa situação vai de encontro ao 

preconizado pela portaria SVS/MS 326 quando menciona que deve ser levada em conta a 

existência de espaços suficientes para atender, de maneira adequada, a todas as operações 

(BRASIL, 1997). 

As condições aqui descritas incorrem no cruzamento de fluxo devido a sua 

distribuição não ordenada, dificultando assim as operações de manutenção, limpeza e 
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desinfecção. Dessa forma, verifica-se que circuitos próprios cruzam com os circuitos 

impróprios, o que compromete a marcha avante, “termo utilizado nos serviços de nutrição 

para designar o fluxo que deve seguir o alimento dentro da área de produção, garantindo um 

fluxo seguro, evitando o risco de contaminação cruzada” (ABREU; SPINELLI, 2003). 

Encontrou-se a presença de muitas rampas na unidade e no hospital, algumas delas 

apresentando piso liso, sem resistência, sendo um fator de risco ao acidente. Além dos 

arranjos físicos relatados anteriormente, outras dificuldades foram a presença de objetos como 

cadeiras, carrinhos de limpeza, materiais de construção que se constituem obstáculos à 

circulação dos funcionários. 

Verificou-se também que as portas de todos os setores descritos, como nos demais 

setores do hospital, não possuem fechamento automático e isto dificulta a passagem das 

copeiras que circulam carregando bandejas, pratos com alimentos e empurrando carrinhos 

para proceder à distribuição das refeições, o que aumenta o risco de quedas e acidentes.  

Diante de todas as dificuldades relacionadas à estrutura física, os trabalhadores 

adotam muitas manobras e posturas inadequadas para atingir os seus objetivos e concluir suas 

tarefas, desconsiderando muitas vezes os limites do próprio corpo, como foi observado em um 

dos dias em que a copeira sentia dificuldade de locomoção, sentindo dor na perna. Essas 

situações fazem com que o dia de trabalho seja muito cansativo. Exatamente para evitar ou 

minimizar esses problemas é recomendado pela MS 326/1997, especificamente dentro da 

UAN, que algumas áreas devem ser dotadas de portas com fechamento automático e, 

independentemente de qualquer coisa, o que deve ser considerado é a prevenção de acidentes 

e adoecimentos. Para isto se faz necessário adotar medidas que garantam menor risco e maior 

conforto ao trabalhador na realização de suas atividades, conforme a NR.09 que fala sobre as 

condições ambientais 

 

 

4.3 A UNIDADE E SEUS SETORES: 

 

a) Setor de recebimento 

 

Essa área destina-se ao recebimento das matérias primas que são entregues pelos 

fornecedores. Os gêneros perecíveis como carnes, vegetais e frutas são entregues com 

frequência semanal, de acordo com o cronograma de entrega elaborado pelo nutricionista. 

Aqui ocorrem as operações de carga e descarga de gêneros, pesagem e outras atividades.   
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Existe uma balança que está quebrada e este fato compromete uma etapa importante que 

deveria ser realizada nesse setor, que é a conferência do peso dos gêneros recebidos, como 

também o peso do que deve ser preparado a cada dia de acordo com o número de refeições .  

Atualmente, por causa das reformas, esse espaço está sendo utilizado também pelas 

copeiras, ocorrendo cruzamento de fluxos, conforme relatamos acima. Para minimizar o 

problema, existe uma organização do serviço no sentido de que não haja coincidência no 

recebimento de gêneros e o preparo de alimentos.  

Constatou-se a presença de rampas nessa área com o piso liso, com vários níveis, 

constituindo obstáculos para o bom andamento do trabalho, conforme a Figura 2. 

Neste aspecto, a UAN estudada não se encontra em conformidade com a  NR 8, que 

trata das edificações, que define que nos pisos, rampas, corredores e passagens onde houver 

perigo de escorregamento deverão ser empregados materiais  ou processos antiderrapantes. 

Além disso, a portaria SVS/MS 326 determina que o piso deva ser de material resistente ao 

trânsito, impermeável, lavável e antiderrapante e ainda, ter inclinação suficiente em direção 

aos ralos, e um único nível, a fim de impedir a formação de poças e se evitarem acidentes de 

trabalho (BRASIL, 1978; BRASIL, 1997). 

 

Figura 2 – Imagem da saída da área de cocção para copa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Quanto à iluminação dessas áreas, durante o levantamento documental encontramos 

registros em relatórios elaborados por estagiários do serviço, apontando a inadequação no 

número de lâmpadas nas áreas de recepção de gêneros, cocção e copa. 

Segundo Rego et al., (2006) a iluminação deve ser distribuída uniformemente pelo 

ambiente, a fim de evitar ofuscamentos, sombras, reflexos fortes e contrastes excessivos. 

Constata-se uma acentuada tendência para o uso de lâmpadas fluorescentes nas UANs, por ser 
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a iluminação branca o tipo mais adequado, por manter a cor natural dos alimentos, e não 

contribuir para a elevação da temperatura do local.        

Verificaram-se também problemas com temperaturas elevadas nesse ambiente, na 

copa e na área de pré-preparo de vegetais, inclusive com a existência de ventiladores nessas 

áreas, porém, de acordo com a portaria SVS/MS 326, a permanência de tal eletrodoméstico 

não é permitida em ambientes onde são manipulados alimentos, pois constituem uma fonte de 

contaminação que compromete a qualidade higiênico-sanitária dos mesmos (BRASIL, 1997). 

As aberturas existentes consistem em duas portas, uma que dá acesso a outras áreas 

do hospital e a segunda que leva às áreas de pré-preparo de vegetais e cocção. porém não são 

suficientes, de forma a permitirem a circulação de ar natural no ambiente, contrariando o que 

preconiza a portaria SVS/MS 326 no item 3.18, que determina que as áreas devem dispor de 

uma ventilação adequada de tal forma a evitar o calor excessivo, a condensação de vapor, o 

acúmulo de poeira, com a finalidade de eliminar o ar contaminado. Deve haver abertura e 

ventilação provida de sistema de proteção para evitar a entrada de agentes contaminantes. 

(BRASIL, 1997). 

 

 

b) Setor de armazenamento 

 

Nesse setor, são armazenados os gêneros perecíveis (carnes em geral, frutas e 

verduras) e semiperecíveis (cereais, leguminosas, enlatados e outros). Os primeiros devem ser 

armazenados refrigerados, enquanto os outros em temperatura ambiente. (Figura 3) 

Essa área conta com freezers vertical e horizontal. Existe em anexo uma área 

climatizada, separada por divisória para os gêneros semiperecíveis (secos), cujo controle está 

sob a responsabilidade do almoxarifado geral do hospital. Os gêneros perecíveis são 

armazenados e controlados pelo próprio serviço.  

Nesse ambiente existe uma estante em aço inoxidável com quatro prateleiras, onde 

ficam os gêneros utilizados diariamente por cada dia da semana, configurando-se a despensa 

diária.  

 A área apresenta desconforto térmico, porém como o tempo de permanência nesse 

ambiente é curto não houve queixas; 
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Figura 3– Imagem da área de armazenamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

c) Pré-preparo de carnes/ Pré-preparo de vegetais 

 

Essa área destina se ao corte de carne e atualmente divide espaço com a área de pré-

preparo de vegetais, onde se faz o descascamento, corte, lavagem e desinfecção de frutas e 

vegetais. Para que não haja problemas de cruzamento de fluxo, as atividades se desenvolvem 

em horários diferenciados.  

Encontramos aí geladeira, cortador manual de legumes, processador de vegetais, 

descascador de legumes, liquidificador industrial e mesas de apoio.  

Apesar da existência de diversos equipamentos, não houve relatos de incômodo 

quanto ao ruído. 

O ambiente é muito quente e sem ventilação natural. Nessa área existe um ventilador, 

porém, como já foi mencionado, tal eletrodoméstico não é permitido ser mantido em 

ambientes onde são manipulados alimentos, por constituir fonte de contaminação que 

compromete a qualidade higiênico-sanitária dos mesmos.  

Observamos a presença de rampa com o piso que oferece resistência, não se 

constituindo um risco para escorregões, contudo é fator de extremo cansaço para os 

trabalhadores que precisam se deslocar constantemente para o desenvolvimento das 

atividades. 

As portarias SVS/MS 326, 1428 e 216 que tratam das BPF e dos procedimento 

operacional padrão (POPs)  estabelecem que as áreas de açougue e pré-preparo de vegetais 

devem ser climatizadas; esta exigência é para não comprometer a qualidade do alimento, o 

que não é observado na UAN analisada. (BRASIL, 1997; BRASIL, 1993). 
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d) Despensa de materiais de limpeza 

 

Não existe um ambiente determinado para guardar os materiais de limpeza. O que 

existe é uma estante em aço, com 4 prateleiras onde ficam os materiais descartáveis e o 

material de limpeza (Sabonete líquido, detergente, hipoclorito, produto especial para limpeza 

do forno) para uso diário. A estante se localiza na descida da rampa que dá acesso à área de 

pré-preparo de vegetais e área de cocção.  A rampa constitui um risco para quedas, pois o piso 

é liso e se mantém molhado em alguns horários. (Figura 4). 

 

Figura 4 – Imagem da despensa de material de limpeza  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

e) Sala dos nutricionistas  

 

Sala onde permanecem os nutricionistas de produção, os estagiários e residentes. 

Localiza-se próxima à área de recebimento de gêneros com visibilidade para os setores de 

cocção e refeitório. A sala é climatizada, porém tem área pequena que não comportaria todos 

os profissionais se houvesse necessidade de permanecerem na sala ao mesmo tempo. 

 

f) Área da cocção  

 

A área de cocção é aquela onde ocorre todo o processo de cozimento dos alimentos. 

Aí existem 2 fornos combinados, 2 fogões de 4 bocas cada um, balcão de distribuição, 

estantes para guarda de utensílios (panelas, conchas, pratos e outros).  A temperatura é muito 

elevada, causando desconforto térmico. (Figura 5). 
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Figura 5 – Imagem Área de cocção   

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014).  

 

 

g) Área de lavagem de utensílios e panelas  

 

Essa área é usada para lavagem dos utensílios (pratos, talheres, bandejas, xícaras). 

Possui uma máquina de lavagem. O ambiente também não apresenta circulação de ar natural. 

Como as áreas descritas anteriormente, apresenta problemas com a temperatura elevada. 

 

 

h) Área de distribuição e refeitório  

 

Essa área é usada para a distribuição das refeições à clientela atendida pelo serviço. 

Possui janelas e portas, porém não são suficientes para circulação do ar natural e para garantir 

o conforto térmico. Existia um ventilador que quebrou, inclusive, segundo relato dos 

trabalhadores, esse eletrodoméstico soltou-se da parede e por pouco não causou acidente com 

os presentes no refeitório;  

 

i) Copa  

 

Conforme descrito anteriormente, esse espaço é dividido com o setor de recepção  de 

gêneros. 

A copa, onde são preparados os lanches dos pacientes, com a reforma precisou ter 

seu espaço improvisado dentro do serviço, por isso, desde então, passou a ter área limitada 
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para realização das diversas atividades, como preparo de sucos, saladas de frutas, 

porcionamento de biscoitos, pipocas e bolos.   

O espaço é usado como trajeto de acesso para os carros de distribuição. Na verdade a 

área constitui um corredor por onde passam outros funcionários e onde ocorre também o 

recebimento de mercadorias, como descrito anteriormente. (Figura 6). 

 

Figura 6 – Imagem Área da copa improvisada 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

j) Lactário 

    

 Essa área destina-se ao preparo de fórmulas lácteas e ao degelo e fracionamento de 

leite materno. Com a reforma, foi deslocada para o andar superior, onde se situa a  pediatria. 

Com o novo local, as copeiras e lactaristas tiveram os deslocamentos aumentados no dia do 

plantão.  

Como foi descrito a UAN apresenta muitas adaptações e arranjos físicos em 

desacordo com o preconizado pela legislação para estes estabelecimentos, e isso compromete 

a qualidade do produto final, além de se configurar como riscos à saúde dos trabalhadores, 

pelas condições precárias dos postos de trabalho. 

A área  do lactário também teve sua configuração e seu fluxo alterado, devido à 

reforma. A temperatura é alta e as lactaristas não conseguem permanecer aí por muito tempo. 

(Figura 7). 
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Figura 7 – Imagem do Lactário improvisado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A descrição das áreas que compõem a UAN foi necessária para ter-se uma visão 

geral do funcionamento da unidade e descreveu-se de forma breve os problemas enfrentados 

em cada setor de trabalho.  Isso foi possível com as observações gerais, tendo sido 

acrescentado os relatos dos trabalhadores, cozinheiros, copeiras e nutricionistas. 

 

 

4.4 OS RISCOS NOS RELATOS DOS TRABALHADORES 

 

A Tabela 1 resume as principais queixas dos trabalhadores referentes aos aspectos do 

ambiente: 

Tabela 1 – As queixas dos trabalhadores – aspectos ambientais 

Aspecto citado  N°Queixas n= 23  

Estrutura física 

Ambiente quente (calor) 17  

Reforma (deslocamentos) 09  

Rampas (sobrecarga física) 05  

Utensílios, equipamentos e outros 

Falta de utensílios (peneiras, colheres, jarras, 

água) 

16  

Falta de equipamentos 07  
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 Conforme observado na tabela 1 os relatos feitos pelos entrevistados da unidade 

estudada apontaram como maior dificuldade a temperatura elevada, causando desconforto 

térmico. Alguns deles referem, durante as entrevistas, passar mal e sentir dor de cabeça por 
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causa do calor excessivo, condição devida aos equipamentos que durante o funcionamento 

produzem calor, como fogões e fornos.  

Durante as observações globais contatou-se que as aberturas existentes nos setores 

não são suficientes para minimizar o calor do ambiente, como foi mencionado na descrição 

das áreas.  

O segundo fator com maior número de queixas foi a falta de utensílios e outros 

materiais porque esta situação leva a maior pressão temporal, sendo necessário acelerar o 

ritmo de trabalho. 

O ruído não foi citado como problema e se justifica por ser um serviço de pequeno 

porte, que não dispõe de muitos equipamentos produtores de  ruídos excessivos e os que 

existem são usados por tempo limitado, não sendo causa de queixas por parte dos 

trabalhadores.   

As reformas e obras que ocorrem no momento no hospital fazem com que seja 

preciso fazer arranjos e adaptações nos setores. Esta situação, conforme observado e dito 

pelos entrevistados aumentam os deslocamentos, provocando maior cansaço e dificultam a 

realização das tarefas porque os ambientes são utilizados para prática de mais de uma tarefa, 

gerando conflitos entre os trabalhadores. Importante destacar que a preservação da integridade 

física do trabalhador deve ser considerada em todo e qualquer momento, conforme 

determinado pela NR 9/78.  

Na unidade hospitalar observou-se a presença de rampas em diversos locais, 

inclusive na UAN, esta condição aumenta o risco de acidentes e provoca cansaço excessivo, 

como relatado pelos entrevistados. Destacamos que a presença de rampas existe independente 

da reforma, sendo uma condição da estrutura física do hospital.  

Os arranjos físicos e as condições do ambiente foram também mencionados em 

outros estudos, entre eles o realizado por Colares e Freitas (2007), Fonseca (2009), Glina 

(2011) que abordam a insatisfação dos trabalhadores em relação ao ambiente de trabalho, 

como temperatura elevada, ruídos excessivos.  

Santana (2012), afirma que para garantir a qualidade da refeição produzida em uma 

UAN, o planejamento físico conforme as recomendações é fator condicionante.  

Corroborando com o presente estudo, Abreu e Spinelli (2007) fazem referência aos 

riscos ambientais em UANs como pisos escorregadios, calor intenso, ruído excessivo, 

iluminação insuficiente, produtos de manipulação. Dentre esses citados apenas o ruído não foi 

mencionado como problema, conforme já citado anteriormente. 
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4.4.1 Riscos físicos 

     

 A tabela 2 resume os aspectos identificados como riscos de acidentes, pelos 

trabalhadores: 

Tabela 2 - As queixas dos trabalhadores – riscos de acidentes, químicos e biológicos 

Aspecto citado  N°Queixas n= 23 

Quedas (rampas, piso liso) 17 

Cortes 10 

Queimaduras 09 

Explosões 04 

Choques 03 

                                            Riscos Químicos  

Material de limpeza    03 

Gás 02 

                                              Riscos biológicos  

Contato com os pacientes                                       03 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Verifica-se na tabela 2 que os principais acidentes mencionados foram às quedas, 

tem-se que 17 dos entrevistados identificaram esse risco e destaca-se que 14 deles tinham 

relato de terem sofrido quedas, atribuídas à existência de rampas, ao piso que é liso e aos 

calçados que não são apropriados, os trabalhadores afirmam que os mesmos não são 

fornecidos pelo hospital. Já a empresa terceirizada responsável pelo serviço informou que 

fornece aos terceirizados os calçados, mas eles relataram que não conseguem usá-los por 

serem sapatos pesados e desconfortáveis. 

Quanto aos calçados, segundo a NR 6,  é considerado um equipamento de proteção 

individual e deveriam portanto ser fornecidos pela organização. Contudo, a norma determina 

que o equipamento de proteção coletiva deva ser priorizado em relação aquele de proteção 

individual, portanto o fornecimento dos sapatos adequados não elimina a necessidade de 

adequação do piso. (BRASIL, 1978) 

Outros riscos foram mencionados, porém em menor proporção, como os cortes 

relatados por 10 deles, e as queimaduras, que 09 deles citaram como riscos. Além desses 

foram igualmente identificados os riscos de explosões pela presença de gás, riscos de choques 

pelos equipamentos elétricos.  

O serviço dispõe de luvas de aço para proteger contra os cortes das mãos para o 

manipulador que trabalha com o corte de carne, porém a queixa do trabalhador é que a mesma 

deixa a faca sem corte.  Durante as observações o corte de carne estava sendo realizado sem o 
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uso das luvas de aço, equipamento de proteção individual. A alegação para este fato é que o 

tamanho da mesma não era adequado e que isto dificulta a realização do trabalho. 

Souza (1990) realizou uma pesquisa em uma UAN hospitalar, durante a qual ele 

verificou que a ocorrência de doenças profissionais e acidentes de trabalho na unidade tinham 

suas causas principais associadas às condições de trabalho impróprias.  

Colares (2007) em seu estudo refere que as principais queixas relatadas pelos 

trabalhadores foram pressão alta, diminuição da audição, estresse, nervosismo, alergia 

respiratória, dores na coluna, pernas e nas articulações das mãos, ansiedade, transtornos do 

sono, dores de cabeça e fadiga, relacionados às condições ambientais  e organizacionais do 

trabalho. 

Algumas queixas descritas por colares (2007) coincidem com as mencionadas pelos 

entrevistados desta pesquisa principalmente dores de cabeça, pressão alta, dores nas pernas e 

fadiga. Igualmente atribuídos ao ambiente, à organização e a deficiência de pessoal.   

 

 

4.4.2 Riscos químicos 

 

Os riscos químicos foram identificados, visto que utilizam produtos de limpeza na 

execução das tarefas e destaca-se o produto de limpeza do forno que, quando usado causa 

ardor nos olhos e coceira na garganta, foi dito também que devem usar máscaras e óculos, 

mas a empresa só fornece os óculos. Ver o relato a seguir:  

“O cheiro é tão forte, que todos os demais funcionários se afastam no momento que 

estamos fazendo a limpeza”. Foi dito por eles que devem usar máscaras e óculos, mas a 

empresa só fornece os óculos.  

 

4.4.3 Riscos biológicos 

 

A exposição a bactérias, fungos, vírus e outros existe principalmente por tratar-se de 

uma unidade hospitalar. Este risco foi mencionado por algumas copeiras, que afirmaram 

sempre cumprirem as orientações para se protegerem quanto a isto. Não houve relato de 

problemas de contaminação entre elas, mas citaram exemplos de situações com o pessoal da 

enfermagem e fisioterapia. 

O presente estudo e os que foram mencionados demonstram que, apesar da 

modernização em muitos aspectos, as condições de trabalho nas UANs não acompanharam 
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essa evolução, constatação evidente quando se verifica que pesquisas realizadas em diferentes 

épocas encontram resultados e condições de trabalho semelhantes. A extensa busca na 

literatura remete sempre às mesmas queixas, significando que a problemática permanece. 

 

 

4.5 OS TRABALHADORES E AS PRESCRIÇÕES 

     

O setor conta com o seguinte corpo de funcionários, para atender às demandas do 

serviço: onze copeiras, duas cozinheiras, sete auxiliares de cozinha, dois auxiliares de serviços 

gerais e quatro nutricionistas. Atualmente, as nutricionistas são três do quadro da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e uma contratada recentemente sob o 

regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) pela EBSERH (Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares) com a seguinte organização: ocorre da seguinte forma: atuação em 

clínica, prestando assistência ao paciente ou na produção de refeição, administrando e 

supervisionando os processos de confecção dos alimentos. Cumprem uma escala de plantão 

de 12 horas, perfazendo um total de 13 plantões mensais, incluindo os finais de semana e 

feriados. A contratada pela EBSERH cumpre carga horária de 8 horas diárias de segunda a 

sexta.   

Os demais funcionários possuem diferentes vínculos: funcionários do quadro da 

universidade, cujos cargos hoje estão extintos, não havendo mais concurso para eles, 

funcionários terceirizados e funcionários cedidos por prefeituras de municípios vizinhos. 

Quando existe a necessidade de contratação temporária de funcionários para substituir aqueles 

em férias ou sob atestados médicos, estes participam de um treinamento em serviço antes de 

assumirem a função, formando assim um quadro de reserva.  A possibilidade de suprir os 

atestados e férias só é possível para os terceirizados, pois para os servidores da UFRN não são 

disponibilizados substitutos; assim ocorrem mudanças na escala considerando os funcionários 

existentes. 

No que diz respeito aos afastamentos por doença, por uma questão ética não se teve 

acesso aos atestados exclusivos dos trabalhadores da UAN. A Divisão de Assistência à Saúde 

do Servidor (DASS) disponibilizou as informações dos afastamentos e suas causas referentes 

a todos os funcionários do hospital que possuem vínculo com a UFRN. Portanto, não foi 

possível fazer inferências em relação ao adoecimento e o processo de trabalho da UAN. 

Ateve-se a descrever algumas queixas relatadas pelos próprios trabalhadores. 
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No estudo apresentou essa limitação, não sendo possível conhecer as principais 

causas de adoecimento desses trabalhadores. Contudo, a literatura aponta alguns problemas 

que são potencializados pelas condições do trabalho a que eles estão expostos. Bertoldi, et al 

(2007), em estudo realizado em uma unidade de alimentação de um hospital universitário em 

Florianópolis, encontrou que 78% dos adoecimentos tinham relação com problemas 

circulatórios e edemas de membros inferiores e este fato pode ter relação com as condições de 

trabalho. Entre elas temos  a postura em pé por longos períodos de tempo, o levantamento 

inadequado de  cargas  e o sobrepeso desses trabalhadores.  

Nesse trabalho verificou-se, através das observações e dos relatos dos trabalhadores 

da área de produção, que existem momentos de pausas durante a jornada de trabalho, e 

constatou-se que o carregamento de peso excessivo não é frequente, pois o serviço é de 

pequeno porte.  Quanto às posturas inadequadas, foram observadas em algumas situações, e 

ocorrem de forma mais rotineira entre as copeiras, que pela própria prescrição e pelas 

condições do ambiente enfrentam situações nas quais são obrigadas à adoção de algumas 

posturas inadequadas. Os aspectos e as particularidades da rotina desses trabalhadores serão 

tratados  em um tópico mais adiante. 

Segundo Fonseca (2009), nos postos de trabalho nos quais há frequentes 

deslocamentos ou quando existe a necessidade de empregar grande força, o trabalho em pé é 

recomendado, porém não é adequado passar o dia todo na posição de pé, pois isto provoca 

fadiga nas costas e pernas.  Nesse caso é importante intercalar com tarefas que possam ser 

realizadas nas posições sentadas ou andando.  

Na UAN estudada foi possível observar que existem as pausas durante a jornada, e as 

tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores variam ao longo do dia.  

Não foi objetivo de nossa pesquisa quantificar as queixas de dores no corpo por parte 

dos trabalhadores, embora tenham aparecido durante as entrevistas e observações. Dos 

entrevistados, quatro deles queixaram-se de dores de cabeça, três  queixaram-se de dores nas 

pernas e braços e dois de dores na coluna.  

Glina (2011) afirma que a questão das condições posturais e de movimento são 

bastante relevantes para a melhoria das condições de trabalho nas UANs. Em estudo realizado 

em um serviço de nutrição hospitalar, afirma-se que as maiores queixas se referem às dores 

nos membros inferiores com 65%, ombros com 55%, região lombar com 39%, região cervical 

com 37%, punhos/dedos com 29% , coluna com 28% e antebraços com  28 % e cotovelos 

10%. Esses sintomas são atribuídos na fala dos trabalhadores como resultado da atividade 



65 

 

laboral como deslocamento com transporte de carga, como também a postura em pé por longo 

tempo.  

Durante as entrevistas, ao indagar-se sobre o que achavam do setor de trabalho, 

todos, com exceção de um, disseram sentir satisfação em trabalhar no hospital, e no serviço de 

nutrição. Em parte este sentimento pode ter relação com os trabalhos exercidos anteriormente, 

onde a maioria relatou que tinham carga horária superior e alguns referiram que as carte iras 

não eram assinadas. Ozella (2009) em seu estudo encontrou resultado semelhante onde 88% 

dos entrevistados da UAN se dizem totalmente satisfeitos, muito satisfeitos e satisfeitos em 

trabalhar nesse setor.  

Os trabalhadores não apontaram problemas de relacionamento com as chefias e não 

se sentem pressionados em relação às atividades a serem executadas. Ressaltaram que a rotina 

é bem definida e todos têm o conhecimento do trabalho a ser realizado. Não referiram 

nenhum desconforto com a supervisão realizada pelos nutricionistas. Contudo, percebe-se em 

algumas falas o sentimento da existência de injustiça e favorecimento aos trabalhadores da 

UFRN, e ainda alguns colegas soltam piadas, afirmações de que alguns são difíceis, e que 

para minimizar os problemas fingem não ouvir o que eles falam e acrescentam ainda que se 

incomodam com a divisão do trabalho. Conclui-se que existem problemas de relacionamento, 

não se pode negar o sentimento de insatisfação que neste aspecto coincide com o estudo de 

Colares (2007) que refere a existência de conflitos entre os terceirizados e os servidores 

públicos, pois apesar daqueles exercerem as mesmas funções, têm menor remuneração e 

direitos trabalhistas diferenciados, o que gera sentimento de inferioridade, frustração e 

desmotivação no trabalho.   

Em outro aspecto, divergindo do encontrado por Colares (2007) nesta UAN não 

existe um porta-voz que represente os demais ao se reportar à chefia, todos aqui têm acesso e 

se sentem à vontade para se dirigir aos chefes, sugerindo um clima organizacional amigável. 

Quanto à relação com a chefia, Colares (2007) faz referência ao relacionamento por 

vezes conflituoso entre chefes e subordinados, apontados por estes como situações que afetam 

potencialmente sua saúde mental, por causarem aborrecimentos e estresse. Diversamente do 

que mostrou o nosso estudo neste aspecto. 

A autonomia foi considerada limitada, visto que existe uma rotina e horários rígidos 

a serem cumpridos, não existindo muitas possibilidades de mudanças em relação a isto. A 

maioria afirma que o tempo é suficiente para realizar o trabalho prescrito, exceto uma das 

copeiras que afirma que no horário do jantar o tempo é insuficiente para realizar todas as 
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tarefas a contento e, neste aspecto, constatamos essa realidade quando realizamos as 

observações sistemáticas. 

Atualmente, o serviço encontra-se sem gerência, pois as nutricionistas do quadro não 

aceitaram o cargo, visto que isto implicaria modificação do horário de trabalho, passando de 

plantão para diária. Tal mudança de horário significa viajar diariamente 120 km, em 

transporte precário, que quebra quase todos os dias deixando os passageiros na estrada.  A 

contratada pela empresa encontra-se em estágio probatório e não lhe foi dada a opção de 

assumir o cargo de gerência. Essa situação foi referida por três nutricionistas como um grande 

problema que dificulta o andamento do trabalho, visto que aquela que estiver no dia de 

plantão precisa resolver questões administrativas em detrimento de questões técnicas das 

enfermarias e da própria produção. 

A escala estabelecida é diferente, de acordo com o vínculo de trabalho do trabalhador 

pertence, funcionando em forma de plantões de 12 X 36, ou seja, trabalham 12 horas e folgam 

36, de modo que trabalham dias alternados, incluindo sábados, domingos e feriados. Os 

terceirizados cumprem 15 ou 16 plantões, os funcionários da Universidade cumprem 11 

plantões e os da Prefeitura cumprem 12 plantões mensais. Essa diferença ocorre devido à 

carga horária do contrato de trabalho que é de 44 e 40 horas semanal, respectivamente.  A 

redução no número de plantões dos funcionários da Universidade ocorre porque em 26 de 

abril de 2012, foi publicada pela UFRN a Portaria nº 583/12-R, estabelecendo os critérios da 

flexibilização da jornada nos hospitais, isto para cumprir o Decreto 1.590/95 que estabelece a 

possibilidade de jornada reduzida sem prejuízo dos salários para aquelas unidades que 

desenvolvam atividades contínuas e ininterruptas, como ocorre nos hospitais. 

Os trabalhadores não apresentam queixas pela diferença no número de plantões que 

existe entre os terceirizados e os da UFRN, porque entendem que as cargas horárias são 

diferentes. Contudo, há conflitos entre os trabalhadores e foi mencionada a escolha de dias de 

plantão e tipo de trabalho que executam. Na UAN a organização do trabalho é feita 

considerando a idade, o tempo de serviço e para isso seguem-se as recomendações médicas 

para adaptação de alguns funcionários às suas funções após licença médica. Assim, as queixas  

mencionadas devem-se principalmente a tais situações. Neste aspecto, Colares (2007) faz 

referência a essa forma de organizar o trabalho, sendo que em seu estudo são os próprios 

trabalhadores que fazem essa divisão. 

A UAN dispõe de documentos que auxiliam na execução do serviço. No Manual de 

Boas Práticas, está disposto o conhecimento técnico necessário para realização dos processos 

operacionais que visam à garantia de uma alimentação segura e de qualidade, do ponto de 



67 

 

vista nutricional e sanitário. O manual foi elaborado pelos nutricionistas e leva em 

consideração as especificidades do serviço, buscando cumprir as exigências da portaria 

1428/93 e 326/97 do Ministério da Saúde que determina a aplicação do conceito das Boas 

Práticas de Fabricação nos estabelecimentos produtores e/ou prestadores de serviços na área 

de alimentos e instituindo o Manual de Boas Práticas como o modelo de registro dessas 

práticas (BRASIL, 1993; BRASIL, 1997). 

No mesmo documento estão dispostos organogramas do hospital (Anexos A,B, C, D) 

e quadros com as tarefas prescritas (atribuições e rotinas) dos trabalhadores que exercem 

diferentes funções na UAN, esses podem ser visualizados nos   Anexos de E a M , 

objetivando disciplinar a ação a ser desenvolvida no ambiente de trabalho, tornando-a mais 

produtiva, estabelecendo a melhor sequência para execução das tarefas, contribuindo para a 

delegação de responsabilidades e autoridades e para aperfeiçoar o trabalho.  No Manual ainda 

se estabelecem as normas de funcionamento do serviço e procedimentos operacionais 

padronizados (POPs).  

Atualmente o hospital conta com os serviços especializados em engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho. Foram contratados recentemente um engenheiro, um 

técnico de segurança do trabalho e uma enfermeira que, em cumprimento ao que determina a 

NR4, irão atuar na promoção da saúde e proteção da integridade do trabalhador no local de 

trabalho.  

Dos 19 trabalhadores que foram questionados sobre a CIPA, 11 responderam não 

saber do que se tratava e alguns relataram que já ouviram falar em cursos de que haviam 

participado, porém nenhum deles tinha conhecimento de sua existência dentro do hospital.  

A CIPA, estabelecida pela NR5, tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 

com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.  Para uma atuação efetiva é 

necessário que haja uma divulgação do objetivo da comissão, de que a mesma zela pela 

observância das normas de segurança e os trabalhadores precisam interagir de forma que 

auxiliem na identificação dos riscos em seus postos de trabalho (BRASIL, 1978).  

Na área de produção ocorre uma variabilidade diária das atividades e mudanças o 

tempo todo por falta de gêneros, falta de água ou pelo surgimento de novas demandas como 

lanches extras para visitantes e ausência de funcionários. As variações vão desde alteração na 

escala até mudanças nas preparações que compõem o cardápio. As situações mencionadas 

constituem os registros mais frequentes encontrados durante a análise documental (livros de 

ocorrência),  sendo citadas durante as entrevistas pelas nutricionistas, que mencionaram a 
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importância do planejamento, e consequentemente a grande frustração quando a execução fica 

muito distante do planejado, ocasionando muitas vezes o retrabalho. 

As condições da unidade que descreveu-se  foram também encontradas em estudos 

realizados por Casarotto (2003), Colares, (2007), Fonseca (2009), Glina (2011) e outros, que 

constatam que a condição de trabalho insatisfatória reflete-se em alto índice de pequenos 

acidentes e absenteísmo. Ao mesmo tempo, a alta variabilidade nas tarefas desenvolvidas 

também é fator de insatisfação, especialmente quando ocorrem imprevistos que levam os 

trabalhadores a terem acrescidas outras atividades às suas obrigações rotineiras, para garantir 

a confecção do cardápio a ser distribuído em horários pré-estabelecidos e rígidos. 

Alevato (2009), ao se referir ao ritmo de trabalho em UAN, diz que  é muito intenso 

e aumenta quando ocorre algum imprevisto na produção, como a falta ou o atraso na chegada 

de gêneros necessários para a confecção do cardápio, defeito no equipamento, ausência de 

trabalhadores etc. Essas situações foram igualmente encontradas na unidade analisada.. 

 

 

4.6 O RECORTE – O TRABALHO DAS COPEIRAS  

 

As observações globais foram importantes para servir como diretrizes para escolha 

das situações que foram foco das próximas análises. Assim foi feito um recorte onde se 

avaliou a necessidade de acompanhar de forma sistemática o trabalho desenvolvido pelas 

copeiras, recorte este que se justifica porque dentre todos os trabalhadores as copeiras estão 

mais expostas aos variados riscos de acidente e de adoecimento identificados na primeira 

etapa de observações, como maior pressão temporal, emocional e cognitiva na maior parte do 

tempo, pelas posições desconfortáveis que assumem durante os trajetos que percorrem, pela 

exigência de longos deslocamentos em condições desfavoráveis, como obstáculos, rampas e 

outras dificuldades, e pela convivência com altas temperaturas do ambiente. 

Ao iniciar a análise sobre o trabalho das copeiras, é importante tecer algumas 

considerações sobre as peculiaridades e características de um hospital e sobre a profissão de 

copeira. O ambiente hospitalar é complexo e precisa ser eficiente nas questões relativas à 

saúde.  A presença de diversas categorias profissionais e com diferentes lógicas de trabalho, 

exige que se mantenha uma coordenação das tarefas de forma a administrar bem o fator 

tempo, a fim de se alcançarem os objetivos comuns da instituição. Além disso, é um ambiente 

com forte carga emocional, pela convivência diária com a doença e muitas vezes com a morte 
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de pessoas, mas neste caso as emoções são ligadas ao nascimento e à vida. Todos esses 

aspectos afetam de uma maneira ou de outra os trabalhadores. 

A rotina desse ambiente está marcada por um intenso fluxo de informações e pelo 

senso de urgência, com sujeição a imprevistos frequentes.  Isto acaba por impactar na saúde 

dos trabalhadores. É nesse ambiente que está então inserida a unidade de alimentação, com 

sua própria dinâmica e onde se desenvolve o trabalho da copeira que precisa estar em sintonia 

com todos os demais setores que se organizam para atender à clientela.  

A classificação brasileira de ocupação define o copeiro como àqueles trabalhadores 

que exercem sua atividade no atendimento em estabelecimentos de serviços de alimentação, 

bebidas e hotelaria. Eles atendem aos clientes, servem alimentos e bebidas em hospitais, como 

também em restaurantes, bares, cafeterias e eventos. Além disso, manipulam alimentos e 

preparam sucos, drinques e cafés. Geralmente trabalham em equipe, em ambientes fechados, 

com revezamento de turnos e algumas atividades podem ser exercidas sob pressão, em 

posições desconfortáveis durante longos períodos e com exposição a ruído intenso, podendo 

levar a situações de estresse. No caso do trabalho em hospitais, podem ainda ser expostos a 

radiações. As condições de trabalho das copeiras que foram descritas anteriormente, com 

exceção da radiação, foram verificadas nesse estudo e são inerentes ao trabalho das copeiras, 

justificando, portanto a necessidade de um estudo mais detalhado desses trabalhadores. 

 

 

4.5.1 Caracterização dos trabalhadores – copeiras  

 

A Tabela 3 apresenta os resultados referentes às copeiras, por função e  sexo. Dessa 

etapa participaram 11 copeiras, incluindo as lactaristas (responsáveis pela preparação das 

fórmulas lácteas). 

 

Tabela 3 – Relação Funcão e sexo 

Função masculino feminino Total geral 

Auxiliar de cozinha 0 5 5 

Cozinheiro 1 1 2 

ASG 4 0 4 

Copeiro 0 9 9 

Nutricionista 0 4 4 

Lactarista (copeira) 0 2 2 

Total 5 21 26 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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A Tabelas 4 apresenta os resultados referentes às copeiras, por função e  idade . 

 

Tabela 4 – Relação Função e idade 

Função/Faixa etária  20 1-30 1-40 1-50 1-60  60 

Auxiliar de cozinha    2 2 1 

Cozinheiro    2   

ASG   1 1 2  

Copeiro  1 3 5 0 0 

Nutricionista  2 1 1   

Lactarista (copeira)     1 1 

Total  3 5 
1

1 
5 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A Tabela 5 apresenta o resultado referente  às copeiras, apresentando o vínculo a que 

pertencem.  

 

Tabela 5 – Relação Funcão e vínculo 

Função UFRN CRIART CEDIDO* 

Auxiliar de cozinha 1 2 2 

Cozinheiro 0 2 0 

ASG 2 2 0 

Copeiro     2 7  0 

Nutricionista 4 0 0 

Lactarista 2 0 0 

TOTAL 11 13 2 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Constata-se que todas são do sexo feminino, estando a maioria, ou seja, oito delas, na 

faixa etária entre 31 e 50  anos,  sendo 04 com vínculo da UFRN e 07 da CRIART, empresa 

terceirizada,  cumprindo uma escala de plantões 12 por 36,  variando o número de plantões 

conforme o vínculo a que pertencem,  distribuídas em 3 turnos que são o diurno, intermediário 

e noturno.  

Os trabalhadores da CRIART cumprem 15 ou 16 plantões mensais e os da UFRN, 

conforme referido anteriormente, devido a flexibilização e em cumprimento ao decreto 

1590/95, cumprem 11 plantões. Durante as entrevistas não foi mencionado por nenhuma delas 

questões relativas a essa diferença, posto que compreendem que isto se deve ao contrato de 

trabalho.  
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No que se refere ao tempo de serviço, encontrou-se que nas da UFRN o tempo varia 

entre 28 e 32 anos, enquanto para as terceirizadas, temos o menor tempo de um ano e seis 

meses e o maior de 12 anos. Importante destacar que esse tempo das terceirizadas refere-se ao 

tempo no hospital e na função, porém não na mesma empresa, visto que esta se modifica ao 

longo dos anos com a licitação realizada pela UFRN para prestação deste serviço. O tempo de 

serviço das trabalhadoras mostra que não ocorrem muitas mudanças no quadro funcional, 

sendo este um fator positivo, pois a experiência é importante no desenvolvimento das 

atividades, especialmente em momentos de muitas modificações como as que estão ocorrendo 

no hospital. 

Quanto à experiência anterior nessa função, verifica-se que apenas uma delas referiu 

experiência na área de alimentação, exercendo a função de cozinheira em uma escola 

municipal.  As demais tiveram experiência anterior no  comércio e em serviços burocráticos 

junto à Prefeitura.  

Todas informam já terem participado de treinamentos e/ ou cursos de copeiras 

oferecidos pelo próprio hospital, duas mencionam o curso técnico do PRONATEC (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e uma, o curso de manipulador de 

alimentos oferecido pelo SENAC, pelo programa Cozinha Brasil. Apenas uma delas disse ter 

sido treinada em serviço. 

Em relação à escolaridade constata-se que todas possuem ensino médio completo, 

com exceção de uma que cursou até o primeiro ano do ensino médio e cinco possuem nível 

superior incompleto, sendo que quatro delas estão concluindo.    

O nível de escolaridade é um fator bastante positivo no desenvolvimento das 

atividades realizadas pelas copeiras e, apesar de ocorrerem erros variados em relação à 

distribuição de refeições e outros relativos aos procedimentos, provavelmente este fato não 

pode ser atribuído à falta de conhecimento ou dificuldade de assimilação por parte das 

trabalhadoras, visto que todas possuem grau de escolaridade compatível ou superior ao 

exigido para a função. Aliado a isto, temos ainda uma boa participação em cursos e 

treinamentos realizados na área e o tempo de experiência na função. Diante disto faz-se 

necessário buscar outras causas para os problemas na execução do trabalho prescrito.  

Todas, sem exceção, responderam que gostam do trabalho que executam, referiram 

preferir estes setores (copa e lactário) em detrimento dos demais setores que compõem o 

serviço. Tal preferência foi atribuída em parte pela satisfação em atender aos pacientes, e por 

outro lado pela dificuldade de relacionamento com alguns colegas do setor de produção. 

Outras questões que talvez expliquem esse sentimento podem ter relação com os empregos 
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anteriores no comércio, sem carteira assinada, carga horária extrapolada e não remunerada em 

forma de horas extras e sem dia de descanso. Um fato que precisa ser considerado é a 

localização no interior do estado, onde as oportunidades de emprego não são as melhores. 

Outro fator que chama a atenção é a importância do hospital para a região. Por ser 

um hospital federal, um hospital de referência, percebe-se um sentimento de orgulho naqueles 

que trabalham no mesmo.  

O estudo realizado por Ozela (2011), coincide com este quando refere que dentre os  

setores da unidade julgados os melhores está o das copeiras, coincidindo igualmente as 

justificativas apontadas pelos trabalhadores que são: o melhor aprendizado, relacionamento 

com diferentes tipos de pessoas, identificação com as atividades realizadas. Exemplificando 

este fato descreve-se a fala de algumas entrevistadas: 

 

“Eu gosto do meu trabalho, acho que aqui aprendi mais a lidar com as pessoas, 

aprendi com os erros e os acertos meus e dos outros. A carga horária gosto também, 

trabalhar dia sim, dia não, antes trabalhava todos os dias de segunda a sábado e uma parte 

do domingo”  

“Gosto muito desse trabalho, adoro me relacionar com o público e isso eu tenho com 

os pacientes, também foi esse emprego que pedi a Deus e fui atendida.”  

 

 

4.6.2 Aspectos ambientais: físico, material, equipamentos 

 

Com relação aos aspectos da estrutura física, as queixas identificadas foram: a 

reforma, a presença de rampas, piso escorregadio, ambiente quente, pias de lavagem de louça  

muito fundas. 

Dentre estes itens, no relato das copeiras destaca-se a reforma e as rampas como os 

itens citados com maior frequência, seguindo-se o piso escorregadio e liso e em seguida o 

calor do ambiente. A questão da pia foi citada por apenas uma delas. 

Não surpreende que a questão da reforma tenha sido o item mais citado como aquele 

que trouxe problemas e dificuldades para o trabalho das copeiras, as observações sistemáticas 

constataram que dentre todos este foi o setor que mais sofreu mudanças, pois a copa precisou 

ser deslocada do lugar e adaptada na área da UAN.   Anteriormente à reforma, a copa ficava 

localizada próximo às enfermarias, em uma área fechada, onde o acesso só era permitido aos 

funcionários do serviço de nutrição. Com a reforma, passou a ocupar um corredor onde divide 
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o espaço com a área de recebimento de gêneros. Foi mencionado que existe uma  organização 

para que as atividades ocorram em horários distintos, porém observou-se que ainda assim é 

corredor de passagem de pessoas do serviço e de setores como o almoxarifado e isso como foi 

relatado por elas dificulta a manutenção da limpeza e organização da área. Esse fato contraria 

a portaria SVS/MS 326 (1997), que trata do regulamento técnico sobre as condições 

higiênico-sanitárias e de Boas práticas de fabricação, que determina que é necessário garantir 

os espaços para realização das atividades de produção de alimentos.  

Essa situação é confirmada pela fala de um participante e pelo registro fotográfico na 

Figura  8. 

 

“Não conseguimos manter o setor organizado (referindo-se à copa), porque é um passa, 

passa, passa pra lá e pra cá e não podemos nem falar para evitar aborrecimento” 

 

Figura 8 – Imagem da Área da copa /corredor de passagem 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Foi possível observar que o lactário vivencia a mesma situação da copa, foi 

deslocado para o andar superior e fica ao lado da clínica pediátrica. Embora possa parecer que 

esta localização seja mais adequada, ressalta-se que além das fórmulas confeccionadas para os 

internos da pediatria existem aquelas preparadas para os recém-nascidos do alojamento 

conjunto (maternidade) que necessitam usa-las de forma complementar. O trabalho das 

lactaristas e na ausência destas quando as próprias copeiras acumulam tal função, a execução 

da atividade ficou mais difícil e os deslocamentos se tornaram maiores, o que pode ser 

exemplificado pela fala de uma delas:  
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“Quando o lactário era lactário tudo era mais fácil, tudo no seu lugar. Fazia tudo 

com calma e tinham até colocado o ar-condicionado. Agora tudo mais difícil, mais distante, 

quentura, quando temos que levar complemento no anexo, olha só à distância.”  

 

Durante as observações sistemáticas foi mencionado por algumas  sobre o aumento 

do número de leitos, porém é importante esclarecer que isso não ocorreu, apenas eles foram 

distribuídos para outros locais, interferindo diretamente no trabalho das copeiras que 

distribuem todas as cinco refeições durante o dia: desjejum, almoço, jantar e os lanches 

manhã e tarde, acrescentando-se as fórmulas lácteas que são oferecidas de três em três horas, 

ou de acordo com as solicitações. Para isto percorrem todo o trajeto, ou seja, saem do setor de 

nutrição, vão ao anexo, alojamento conjunto, pediatria e lactário. No período noturno são duas 

refeições, porém existem também as fórmulas lácteas de horário definido pela pediatria, e 

pelo alojamento e aquelas solicitações extras que dependem da taxa de ocupação das 

enfermarias. Esta dificuldade pode ser percebida durante o relato de uma dessas 

trabalhadoras:  

 

“A dificuldade hoje é o que está acontecendo com as mudanças que o hospital tá 

tendo, porque você tem que ser muito esperta, você sai do plantão, deixa o hospital de um 

jeito quando você chega no outro dia tá tudo diferente, leitos mudados, novas enfermarias, as 

mudanças que ocorrem diariamente dificulta muito o trabalho”. 

 

A figura 9 pode demonstrar as situações de improvisos e adaptações da área física do 

lactário.  

 

Figura 9 – Imagem da ante sala do lactário 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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A figura 10  pode demonstrar as situações de improvisos e adaptações da área física 

do lactário.  

 

Figura 10 – Imagem  do lactário improvisado 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A existência de rampas foi o segundo fator mais mencionado, seguido pela 

característica do piso escorregadio, que foi identificado como fator de risco conforme 

veremos mais adiante. O deslocamento das copeiras para execução de suas atividades é bem 

superior ao dos outros trabalhadores do serviço. Com a mudança da copa e a distribuição dos 

leitos em locais diversos dentro do hospital, esses deslocamentos tornaram-se maiores e a 

existência de muitas rampas por onde precisam circular empurrando os carros de transporte de 

bandejas deixam o dia mais cansativo, como o relatado por elas durante as observações 

sistemáticas. Pode-se igualmente constatar nos registros fotográficos as condições físicas da 

unidade e do hospital (Figura 11). 

Figura 11 – Imagem de acesso ás clínicas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Conforme já mencionado anteriormente, existe descumprimento da NR8 que 

estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para 

garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem. 

Os deslocamentos realizados pelas copeiras foram medidos utilizando-se um 

aplicativo do celular, realizado durante as observações sistemáticas e no turno noturno 

contou-se com a colaboração das próprias copeiras. Como resultado, o menor percurso foi de 

2,35 Km e o maior 5,60 Km , sendo o percurso médio de 4,19 km por plantão. . Estes 

registros foram feitos em três plantões diurnos e três plantões noturnos. 

Um fator que não foi mencionado, mas foi observado é a presença de obstáculos, que 

vão desde materiais de construção espalhados pelo hospital como carrinhos de limpeza, 

cadeiras, poltronas, carros de urgência e até desníveis do piso, degraus de escadas, piso com 

depressões ou saliências, que se configuram em dificuldades porque terminam por atrasar o 

serviço e o aumento do ritmo se faz necessário em alguns momentos para que os horários das 

refeições sejam cumpridos.  

A existência de obstáculos nos trajetos também impõe a adoção de posturas 

inadequadas, além de apresentar riscos de quedas. (Figura 12). 

 

Figura 12 – Imagem do trajeto do setor de nutrição para as clínicas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A NR 8, que trata das edificações, define ainda que os pisos dos locais de trabalho 

não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou 

a movimentação de materiais. Constata-se que tanto a UAN como outros setores do hospital 

não se adequam a essa norma (BRASIL, 1978). 
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Em relação ao desconforto término, nos setores da copa e lactário houve queixas, 

porém não foram os problemas mais citados. No ambiente onde funciona a copa existia um 

ventilador, mas este equipamento  parou de funcionar, pois ocorreu o risco de curto circuito e 

a equipe de segurança do trabalho orientou a não mais ligar o equipamento até que fosse 

retirado do local. O tempo de permanência das copeiras na copa não é muito prolongado, visto 

que as preparações dos lanches não são muito elaboradas, portanto não demandam muito 

tempo.  

Neste aspecto, a presença do ventilador compromete a qualidade do alimento que se 

constitui uma fonte de contaminação e contraria a portaria MS 326/97, em relação às boas 

práticas, que determina que a ventilação do ambiente deva garantir a renovação do ar, porém 

o fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos.  

Conclui-se que o uso do ventilador não deve ser a solução para resolver o problema 

de calor do ambiente em nenhuma área de produção de alimentos, conforme estabelece a 

portaria MS 326/97. 

 Uma das copeiras mencionou a dificuldade com a pia muito funda, localizada na 

copa de lavagem do refeitório, utilizada no processo de pré-lavagem da louça que é realizado 

antes de ser colocada na máquina de lavar louças. Nessa etapa a postura adotada torna-se 

bastante desconfortável, pela inadequação da estrutura. 

A NR – 17 Ergonomia precisa ser considerada, pois que  trata de aspectos 

relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 

equipamentos, às condições ambientais dos postos de trabalho e como também à própria 

organização do trabalho;  

Prosseguindo a apresentação sobre as questões relativas aos aspectos ambientais que 

foram mencionadas no que se refere aos equipamentos e utensílios, constata-se que as queixas 

mais frequentes foram a falta de utensílios e de gêneros alimentícios.  

Os equipamentos foram também citados, porém em menor frequência. Apontou-se a 

necessidade de uma máquina de lavar louça para a copa e um micro-ondas. A máquina de 

lavar louça é um equipamento importante para facilitar e agilizar o trabalho como também 

fazê-lo de forma a garantir a higiene e a desinfecção dos utensílios utilizados pelos pacientes.  

As dificuldades relatadas acima foram também constatadas durante a análise 

documental, na qual encontramos o registro frequente de falta de gêneros de alimentação. 

Com isto se fazem necessárias alterações das preparações, gerando muitas vezes improvisos, 

maior pressão temporal, interferindo na qualidade da refeição produzida e do serviço 

prestado. A falta de água no serviço foi outro item de registro que se fez presente e esse fato 
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causa muitos transtornos, atraso em toda rotina, dificultando a realização do serviço e 

causando estresse, comprometendo igualmente a qualidade da refeição e causando impacto na 

saúde do trabalhador.  

Condições idênticas ao do nosso estudo foram relatadas por Maciel (2002) ao avaliar 

fatores relacionados à situação de trabalho que possam interferir na satisfação dos 

trabalhadores em UAN hospitalar, verificando – por meio de entrevistas – que as principais 

reclamações eram a frequente falta de material e as condições inadequadas do ambiente, 

levando a excessivo esforço físico e a desgastes no relacionamento entre funcionários, com 

insatisfação em relação a determinadas tarefas. 

 

 

4.6.3 Processos de trabalho: riscos físicos, químicos e biológicos 

 

Observou-se que todos os setores da UAN apresentam riscos. Segundo Abreu e 

Spinelli (2003) todos os ambientes de uma UAN apresentam riscos em maior ou menor grau.  

A NR 9, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de 

todos os empregadores e instituições, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores (BRASIL,1978). 

Esta norma contém no anexo IV o quadro de riscos ocupacionais. Durante as entrevistas 

foram identificados alguns riscos relacionados nesse quadro. 

Os riscos mais mencionados pelas copeiras nas entrevistas foram riscos de quedas 

por causa das rampas e do piso escorregadio, citado por nove das onze trabalhadoras, 

inclusive sete delas referiram ter caído ou escorregado dentro ou fora do setor. Uma delas 

chamou a atenção para o fato de usarem atualmente pratos de vidro para servirem no 

alojamento conjunto, fato que agrava ainda mais o risco de acidente. Conforme já mencionado 

anteriormente a NR 8, que trata das edificações, e define que nos pisos, rampas, corredores e 

passagens onde houver perigo de escorregamento deverão ser empregados materiais  ou 

processos antiderrapantes, não vem sendo considerada nessa unidade e no hospital como um 

todo. Neste caso o piso é considerado um equipamento de proteção coletiva que segundo as 

normas deve ser priorizado em relação ao equipamento de proteção individual. Contudo, o 

cumprimento da NR6 poderia minimizar o problema do piso escorregadio, visto que diz 

respeito ao equipamento de proteção individual (EPI), utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Nesse caso 

seriam os calçados adequados, porém o hospital não fornece aos trabalhadores da UFRN e a 



79 

 

empresa terceirizada o faz de forma esporádica e segundo declarações, quando o faz os 

calçados são tão desconfortáveis e pesados que eles não conseguem utilizá-los.  

A Figura 13 ilustra um dos locais com a presença de rampa, sem corrimão, gerando 

risco de queda. Nesse trajeto os trabalhadores sempre estão com as mãos ocupadas. 

 

Figura 13 –Imagem Distribuição do almoço para o anexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Os outros riscos mencionados foram os cortes, onde seis (6) delas mencionaram, pois 

trabalham com facas; duas citaram as queimaduras, por causa do forno e fogão; duas citaram 

choques. Durante a validação dos resultados foi mencionado que atualmente existe um 

equipamento sendo utilizado por elas que está oferecendo risco de choque e que este fato foi 

comunicado aos nutricionistas e a equipe de segurança do trabalho. Relatou-se ainda que 

esses outros riscos ocorrem com menor frequência e sem muita gravidade, segundo elas 

“coisas pequenas”. O risco de explosão devido ao vazamento do gás foi referido por três 

delas.   

Destaca-se que as copeiras terceirizadas disseram que houve reunião com o 

supervisor da empresa, e nesta reunião foi colocado que elas não poderiam desenvolver 

nenhuma atividade que necessite utilizar o fogão e o forno, pois em caso de acidente dessa 

natureza a empresa não se responsabilizaria. A partir dessa orientação as copeiras deixaram de 

fazer algumas preparações dos lanches servidos ao paciente, sendo agora responsabilidade do 

cozinheiro. 

Os riscos químicos foram identificados apenas por duas, referindo-se ao material de 

limpeza e uma delas diz que o risco existe, porém se tiverem cuidado não há problemas e duas 

se referiram ao vazamento de gás. 
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Os riscos biológicos foram identificados por quatro delas, devido ao contato que têm 

com os pacientes e uma informou que três funcionários da enfermagem pegaram  catapora. 

Foi dito que estavam vacinando contra coqueluche e elas foram procurar para receberem 

vacina, mas informaram que primeiro iriam vacinar os enfermeiros e os técnicos de 

enfermagem e depois os outros, isto foi motivo de queixas por parte delas.   

O risco mais citado e aquele com maior número de ocorrência foi o de trajeto, 

relacionado às quedas, seguido de cortes e queimaduras. Diferentemente do encontrado por 

Casarotto e Mendes (2003) em cujo estudo o maior número de ocorrência foi o de corte 

seguido do de trajeto. Essa diferença pode estar relacionada principalmente à estrutura física 

do hospital e da UAN, com a existência de muitas rampas, além do piso inadequado em todo 

ambiente, presença de obstáculos e falta de equipamento de proteção individual, como os 

calçados. Além disso, esses acidentes tiveram sua ocorrência maior entre as copeiras, isto por 

causa dos maiores deslocamentos a que estão submetidas em seu dia de trabalho. Os cortes e 

queimaduras que aqui foram destacados como de menor ocorrência muito provavelmente 

estão relacionados à preparação menos elaborada dos lanches e atualmente aquelas em que 

seja necessário o uso do fogão ou forno ficam sempre a cargo do cozinheiro, reduzindo de 

certa forma o risco de queimaduras. 

 

 

4.6.4 Processos de trabalho: cargas físicas, cognitivas e emocionais 

 

Em relação a esse item, três delas disseram não sentirem sobrecarga devido ao local 

onde trabalham, não há necessidade de muitos deslocamentos e não pega peso, uma delas 

disse que não sente por que só tem a agradecer por ter sido contratada. De certa forma nega a 

sobrecarga porque acredita que foi muito beneficiada com a oportunidade de emprego. 

As outras reconhecem a sobrecarga física e que esta existe e depende da demanda 

(ocupação do hospital). Falaram dos deslocamentos, do peso com pratos e outros objetos, das 

rampas, dos obstáculos que não permitem chegar com o carro de transporte em todas as 

enfermarias, da distribuição que precisa ser feita por etapas obrigando a muitas “viagens” com 

os pratos na mão. Dessa forma, quanto maior o número de pacientes maior é o número de 

vezes que precisam ir e vir. Isso é motivo de estresse por causa do horário que precisa ser 

cumprido. Além disso, ocorre muitas vezes falta de informação de pacientes que mudam de 

enfermaria, outros que chegam e só constata-se no momento da distribuição, então é preciso 

descer para providenciar a refeição e se houve mudança de enfermaria precisam ainda 
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localizar o paciente para entregar a refeição. A distribuição das refeições podem ser 

visualizadas nas figura 14. 

 

Figura 14 – Imagem da  distribuição do lanche noturno 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A falta de pessoas para trabalhar foi citada por cinco delas e houve referência 

também à limitação de algumas colegas que não conseguem fazer tudo, subir as rampas por 

exemplo. Dessa forma a sobrecarga é aumentada para aquelas que não podem contar com a 

colega. As nutricionistas em suas falas reforçaram este fato, apontando a constante 

necessidade de alterar a escala para cobrir os atestados, férias e folgas, dificuldade maior 

quando se trata de funcionários da universidade, pois não existem substitutos para eles, 

ocorrendo o remanejamento entre os presentes.  A empresa terceirizada nessas situações 

disponibiliza alguém para cobrir os ausentes, portanto não ocorre sobrecarga de trabalho dos 

outros trabalhadores. 

Segundo Proença (1993), quando o esforço é frequente, por prolongados períodos de 

tempo, ou quando são adotadas posturas inadequadas, ocorre fadiga, baixa motivação e 

diminuição da produtividade, além dos conhecidos “distúrbios osteomusculares relacionados 

ao trabalho” (DORT) e outras doenças. Com isso, o trabalho torna-se penoso e pode gerar 

insuficiência da capacidade de realização e outras falhas, resultando em alterações de 

autoestima, sentimento de inferioridade, angústia e sofrimento.  

Constatamos que as rotinas do trabalho das copeiras levam-nas a adotarem posturas 

inadequadas, muitas vezes sem perceberem e sem respeitarem o limite do próprio corpo. 

Neste aspecto verificamos que as maiores queixas foram daquelas com mais idade e maior 

tempo de serviço na função. Outro momento da distribuição das refeições pode ser 

visualizada na figura 15. 



82 

 

Figura 15– Imagem da Distribuição lanche noturno 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Embora não tenha sido o foco de nossa pesquisa, durante as observações sistemáticas 

ouviu-se queixas de dores nas costas, nas pernas, inclusive em um dos dias das observações 

acompanhou-se a copeira do noturno se “arrastando” literalmente, apresentando dificuldade 

de locomoção porque o joelho estava doendo e, segundo a mesma, veio trabalhar porque não 

conseguiu trocar com nenhuma colega e ocorre uma dificuldade de procurar o hospital geral 

da cidade onde poderia ser medicada e obter um atestado médico.  

Quanto aos atestados médicos existem duas situações que cabem aqui registrar, as 

terceirizadas colocam que os atestados são mal vistos pela chefia e assim quando adoecem 

preferem fazer trocas. Os trabalhadores da UFRN, por outro lado, segundo norma estabelecida 

pela instituição, precisam levar os atestados acima de cinco dias, pessoalmente, a uma 

unidade do SIASS, em Currais Novos ou Natal, cidades mais próximas de Santa Cruz, 

demandando tempo e dinheiro, além da  dificuldade de locomoção.,  

Uma das copeiras falou que há muita cobrança, mas não conseguem fazer tudo, 

principalmente quando o hospital encontra-se lotado e não tem lactarista na escala. Conforme 

relatado as copeiras do plantão têm que dar conta de tudo e se desdobram, mas não 

conseguem fazer tudo que é preciso. Outra se refere ao fato de ficar sozinha no turno da noite 

e, além de servir aos pacientes, precisas se desdobrar para dar conta da distribuição da ceia 

dos funcionários e organizar todas as coisas do refeitório, lavar louça, guardar, limpar as 

mesas. As enfermeiras solicitam a todo o momento, mingau, complementos para crianças que 

não aceitaram o jantar e é preciso oferecer outra coisa, então é difícil atender a todos ao 

mesmo tempo, alguma coisa não é realizada ou mesmo esquecida, em termos de solicitações, 

ou os horários estabelecidos não são cumpridos, como pode ser ilustrado pela fala de uma 

delas: 
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“Quando as cobranças são muitas, você termina esquecendo alguma coisa, fica 

perturbada, foi o que aconteceu naquele dia do complemento que não foi oferecido no 

horário. Muita coisa para fazer, pedidos para atender e ainda dar conta do refeitório”  

 

Em relação à carga cognitiva cinco referem que precisam o tempo todo ter muita 

atenção para não cometer erros, por isso ficam tensas durante todo o plantão. Outras duas 

dizem não sentir nenhum tipo de pressão conseguem fazer tudo com calma. E em relação à 

sobrecarga emocional, algumas situações foram relatadas como o relacionamento com os 

colegas, o fato de presenciarem pessoas sem fazer nada e as copeiras correndo de um lado 

para outro para realizar o trabalho na hora, a falta de colaboração das colegas que não 

atualizam o quadro e isso dificulta o trabalho daqueles que estão chegando para o plantão.  

Foi observado que no inicio do plantão, ocorrem dúvidas em relação às dietas 

especiais, o que servir e quanto ao número de pacientes existentes. Este fato segundo relatos 

ocorre com certa frequência e causa aborrecimento, como foi mencionado quando a colega sai 

sem fazer a devida atualização, aqueles que chegam precisam subir nas enfermarias para 

verificar o número exato de pacientes, demandando tempo.  

Outros fatores mencionados foram as cobranças e as pressões de todos os lados, 

pacientes, nutricionistas, acompanhantes e outros profissionais. Uma das nutricionistas 

mencionou este fato sobre o relacionamento com os outros profissionais e as solicitações. 

Seguem-se alguns relatos que exemplificam o que foi mencionado:  

 

 “Temos que ser muito espertas, ter um equilíbrio emocional, ter uma reserva 

porque vemos as crianças sofrendo, às vezes morrem e isso mexe com o emocional e você tem 

que ser equilibrada para não piorar a situação da mãe. Somos, às vezes, mal tratadas pelas 

acompanhantes e pelos outros profissionais que humilham você achando que você não é 

nada. Nessa hora temos que manter a calma.”  

 

“Sinto mais a pressão. Fico nervosa, com excesso de cobranças. Não tenho muita 

calma diante dessas pressões.” 

 

As observações sistemáticas confirmaram questões levantadas pelas copeiras, como a 

restrição de tempo do jantar, os obstáculos no trajeto, falta de equipamentos adequados, as 

posturas inadequadas.  A Figura 16 ilustram as questões dos obstáculos e as posturas que 

levam ao risco de quedas.  
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Figura 16 – Imagem Distribuição de refeição  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Verifica-se que  existem desníveis no piso dificultando a movimentação de materiais 

como  por exemplo  o carrinho de transporte de alimentos. 

A Figura 17 Constata que a falta de equipamentos compromete a qualidade do 

serviço oferecido e pode colocar em risco o trabalhador e o usuário. Neste registro fotográfico 

verifica-se a ausência de uma mesa de apoio para distribuição das refeições dificulta e 

compromete o serviço. 

 

Figura 17 –Imagem da Distribuição do lanche noturno 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

4.6.5 Processos de trabalho: relações pessoais (pares, chefias e outros profissionais)  

 

No tocante à relação com a chefia, todas referem não ter problemas, porém em 

algumas falas aparecem questões relacionadas a injustiças na divisão e organização do 
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trabalho. Relata-se ainda que existe uma relação de confiança de ambas as partes e que isto é 

muito importante para o trabalho.  

Todas afirmam não terem problemas no relacionamento com os colegas, porém 

ouviram-se os relatos a seguir: 

  

“Uns são difíceis, mas vamos levando”; “Escuto piadas, mas não dou importância”, 

“Finjo que não escuto”; “Tive problemas com alguns, mas agora está melhor”; “Relevo 

muita coisa”. 

 

A relação com outros profissionais, segundo os relatos dos trabalhadores é mais 

difícil porque os outros profissionais não querem aceitar as normas do serviço e estão sempre 

querendo coisas que elas (copeiras)  não têm permissão para fazer, como lanches fora do 

horário, lanches nos corredores,  preparações fora do cardápio. Conforme já referido no item 

anterior dizem que são mal tratadas por alguns profissionais e que não são valorizadas como 

deveriam. Uma delas apenas responde sentir-se valorizada. 

Abrahão et al. (2009)  afirmam que um aspecto importante a ser considerado é a 

variabilidade que ocorre no que se refere aos indivíduos (variabilidade intraindividual e 

interindividual) como também aquela ligada ao próprio ambiente, aos insumos, ao produto.  

Portanto, estas situações descritas vão afetar de forma diferente cada trabalhador, como dito 

por umas que relevam que mantêm a calma em determinadas situações, enquanto  outras 

declaram não suportar muita pressão. Assim, esta variabilidade faz com que os impactos 

sejam diferentes em cada trabalhador. 

 

 

4.6.6  Processos de trabalho: fatores positivos, negativos e sugestões  

 

Destacamos neste item o que os trabalhadores consideram como fatores positivos, 

negativos e as sugestões dadas para melhorar o ambiente de trabalho, cujos fatores que mais 

se destacaram estão a seguir.  

 Todas dizem gostar do trabalho, sentem-se realizadas pessoal e profissionalmente, 

preferindo o trabalho da copa ao da produção. Estes são fatores positivos na realização do 

trabalho. Reconhecem as dificuldades existentes em relação à estrutura física, ao ambiente, à 

falta de materiais, ao relacionamento com alguns colegas, mas ainda assim gostam do 
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trabalho. Apenas uma delas diz que em alguns momentos se sente parada no tempo, 

desestimulada e que poderia evoluir mais, mas este fato não a impede de gostar do que faz.  

O relacionamento com a chefia imediata pode ser considerado positivo, configura-se 

como facilitador do trabalho. 

Outro fator positivo é o nível de escolaridade ser compatível com a função da 

maioria deles, além de a maioria ter realizado curso na área e ter participado de treinamentos. 

Os fatores que dificultam o trabalho são: a estrutura física, a falta de utensílios e 

materiais os mais variados; a organização do trabalho de forma que uns sentem-se 

sobrecarregados; os vínculos, cargas horárias e salários diferenciados para a mesma função e 

atribuições.  

As sugestões verbalizadas por eles foram: Aumentar o diálogo / melhorar o 

relacionamento; aumentar a frequência das reuniões e ter atitude para resolver os problemas e 

fazer cumprir as normas; oferecer treinamentos e educação continuada; motivar a equipe; 

providenciar alguém para assumir a chefia do serviço; as nutricionistas devem identificar as 

injustiças na divisão de trabalho e fazer as devidas correções; aumentar o quadro de 

funcionários; revezar os postos de trabalho; eleger um representante da empresa terceirizada 

que permaneça no hospital; fornecer os EPIs e que estes  sejam adequados; providenciar 

urgentemente o que está faltando para ocupar a nova estrutura do restaurante, melhorando o 

conforto do nosso ambiente de trabalho; adquirir  equipamentos e utensílios; realizar a 

manutenção preventiva dos equipamentos que já existem.  

As observações sistemáticas confirmaram questões levantadas pelas copeiras e 

acrescentaram-se outras que não foram mencionadas por elas, como a restrição de tempo na 

distribuição do jantar, os obstáculos no trajeto, à falta de equipamentos adequados, os 

utensílios insuficientes, as posturas inadequadas.    

Os fluxos de trabalho com as rotinas das copeiras foram construídos para os três 

turnos de trabalho e  podem ser visualizados nos apêndices C, D e F. Esses fluxos 

demonstram de forma esquemática o trajeto, as tarefas, as pausas e os horários a serem 

cumpridos por essas trabalhadoras. 

No Quadro 3 e 4 descrevem-se as rotinas do preparo e distribuição do desjejum,  

resultado das observações sistemáticas. Têm-se a atividade realizada e as intercorrências.  
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Quadro 3 – Rotina das copeiras - Desjejum 

Data/hora Local Atividade Intercorrência 

DESJEJUM 

24/11/14 Hospital com baixa ocupação – 07 criança e 16 puérperas 

7:46 Copa  Aguardando p recolher a louça do 

café 

Reclamação da  

Nutricionista falta etiqueta nos 

leites do lactário 

7:50  Copa Confecção do suco copeira. 1  

7:55 Pediatria  Copeira 1 recolhe a louça   

7:55 Anexo Copeira 2 recolhe a louça do anexo  

8:00 Copa  Copeira 1 limpeza dos pratos/  

8:05 Copa Copeira 1 limpeza  do carro de 

transporte 

 

8:09 Copa Copeira 2 retorna do alojamento 

conjunto com a louça suja/limpeza e 

lavagem 

Copeira 1 reclama que 

colocaram mais uma atribuição 

para elas abrir o portão p 

recebimento do pão – mais 

deslocamentos pegar a 

chave/abrir/devolver 

08h18min 

 

Copa Copeira 2 finaliza a lavagem da 

louça 

Uso de hipoclorito sem diluir e 

sem luvas 

08h44min Copa Guarda da louça do café – Copeira 1 

e 2 

Pausa conversando com outras 

colegas 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

O desjejum inicia-se às 7 h as copeiras chegam às 6 deste horário até o horário do 

lanche da manhã que é servido às 9 h.  O tempo é suficiente para servir aguardar os pacientes 

comerem e lavar a louça e confeccionar o lanche que normalmente constitui-se  apenas de 

suco. Como foi observado, nesse dia o hospital estava com baixa ocupação. Assim, o serviço 

é realizado em menor tempo. As solicitações extras de complemento, mingaus, outras opções 

de alimentos para as crianças são igualmente reduzidas, mas sempre ocorrem. 

No Quadro 4 descreve-se a rotina do preparo e distribuição do lanche manhã, 

resultado das observações sistemáticas. Têm-se a atividade realizada e as intercorrências.  
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Quadro 4 – Rotina das copeiras – Lanche manhã 

Data/hora Local Atividade Intercorrência 

LANCHE MANHÃ 

24/11/14 

8:47 

Enfermar

ia 

Copeira 2 serve lanche na pediatria 

e alojamento e . copeira 1 serve no 

anexo 

Paciente desceu do alojamento 

p o anexo não houve 

comunicação – copeira 1 

retorna à copa e pega mais suco 

– nesse dia havia muita coisa no 

corredor dificultando a 

passagem 

8:54 Lactário- 

no andar 

superior 

junto à 

pediatria 

Pedido de complemento para o 

anexo  

Lactarista havia levado para o 

aloj. e paciente havia descido p 

o anexo – deslocamento 

aumentado 

9:00 Pediatria Oferecido mingau prescrito. A 

criança não aceitou, queria suco 

Queria o suco na mamadeira – 

como existe falta de utensílios a 

copeira teve que lavar a 

mamadeira e colocar o suco 

para servir a criança 

9:17 Pediatria Copeira 2 desce com os copos para 

lavagem 

Ficaram dois copos que os 

pacientes não haviam 

terminado 

Recebeu reclamação que 

ficaram dois pratos do desjejum 

na pediatria 

9:19 alojamen

to 

Copeira 2 Recolhe os copos do 

alojamento 

 

9:23 Copa Copeira 2 chega com os copos para 

lavagem/ copeira 1 lavando os 

copos do anexo 

 

09h33min lactário Lactarista repondo as toucas e 

descendo com leite vencido Até o 

momento já havia feito 1 

complemento e 3 mingaus. 

Os leites após 30 dias de sua 

abertura vencem não podendo 

ser utilizado./lactarista reclama 

da falta de atualização dos 

mapa pois só havia 1 criança 

com mingau de horário contudo 

existem 4.  

09h48min Lactário Nutri atualizou o mapa e cobrou 

limpeza do carrinho  

Lactarista informa que não 

houve mais limpeza geral no 

lactário – esta limpeza é 

realizada pelo pessoal da 

higienização 

Lactarista se queixa do calor e 

diz não conseguir usar o capote 

como e recomendado 

10-10;35   Não houve novas solicitações ou 

ocorrência  

Aguardando o horário de 

montar os pratos do almoço. 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Observa-se que houve maior deslocamento por falta de comunicação das clínicas e 

isso é uma constante, segundo relato das copeiras. Apesar disso, o tempo é suficiente para 

realizar esta etapa. Ocorre falta de atualização do mapa que segundo a copeira, é rotina e só 

não existe maior desperdício de mingau porque ela tem a preocupação de confirmar os 

pacientes. Outra questão que foi mencionada é a falta de supervisão para verificar a limpeza 

geral do lactário e muitas vezes a copeira é que responde. 

No Quadro 5 descreve-se a rotina do preparo e distribuição do almoço, resultado das 

observações sistemáticas. Têm-se a atividade realizada e as intercorrências.  

 

Quadro 5– Rotina das copeiras - Almoço 

Data/hor

a 

Local Atividade Intercorrência 

ALMOÇO 

24/11/14 

10:35 

Produção

/restaura

nte 

Montage

m do 

almoço 

Copeira 1 e 2 pegando os pratos para 

iniciar a montagem e lactarista desce 

para ajudar nesse momento 

Inicio da montagem – quadro 

não foi devidamente atualizado 

pelas nutricionistas. e/ou 

estagiárias 

11:00  Finalizaram a montagem dos pratos e 

Copeira 2 segue para o anexo e 

lactarista ajuda na distribuição das 

fichas dos acompanhantes para q eles 

tenham acesso ao refeitório 

Nesse momento estavam 

abrindo uma caixa de gordura 

– horário bem impróprio para 

o procedimento mas não 

combinaram nada com o setor. 

– chegam e vão executando. 

11:15   Copeira 1 encerrou a distribuição do 

almoço na pediatria e saiu p o almoço  

Eles têm 1 hora de almoço 

11:20   Copeira 2 concluiu a distribuição no 

alojamento e  

 

11h35mi

n  

 Solicitação de almoço na triagem/ 

Copeira 2 sobe para servir – 11:37 

 

11:40  Copeira 2 começa a recolher os pratos 

do almoço  

 

12;05  Copeira 1 retornou do almoço e faz a 

lavagem dos pratos/copeira 2 sai para 

o almoço 

 

12:37   Copeira 1 preenche o mapa da 

estatística  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

A falta de atualização do mapa gera problemas porque pode ocorrer excesso de 

pratos preparados ou falta, como foi dito acima, resultando em desperdício ou aumentando os 

deslocamentos. A coordenação da saída para o almoço ocorre de forma tranquila, nesse 
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horário a copeira que fica atende às demandas extras que surgem e adianta a lavagem da 

louça. Quando a outra chega finaliza essa etapa, se for necessário,  e inicia a elaboração do 

lanche.  

No Quadro 6 descreve-se a rotina do preparo e distribuição do Lanche da tarde, 

resultado das observações sistemáticas. Têm-se a atividade realizada e as intercorrências.  

 

Quadro 6 – Rotina das copeiras – Lanche da tarde 

Data/hora Local Atividade Intercorrência 

LANCHE DA TARDE 

24/11/14 

12;45 

 Copeira 1 faz o suco da tarde  

13;00  Pipoca pronta para o lanche- copeira 1 

envazando a pipoca e copeira 2 

chegou do almoço e ajuda a ensacar a 

pipoca 

Depois da orientação do 

supervisor da empresa o 

cozinheiro faz algumas 

preparações do lanche 

13;42  Finalizaram e subiram para servir o 

lanche – Copeira 1 pediatria e copeira 

2 alojamento 

 

14;40  Descem com os copos para lavagem  

14h55min  Finalizam a lavagem dos copos  

15 as 16;30  Pausa se não houver novas solicitações 

o trabalho só é reiniciado às 16:30  

Esse momento é de descanso 

16:20   Copeira do intermediário chega Ajuda na produção 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Etapa bem tranquila, após servirem o lanche é o momento que descansam. O hospital 

está com  baixa ocupação, não ocorreram novas solicitações.  

No Quadro 7 descreve-se a rotina do preparo e distribuição do jantar,  resultado das 

observações sistemáticas. Têm-se a atividade realizada e as intercorrências.  
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Quadro 7 – Rotina das copeiras – jantar  

JANTAR 

24/11/14 

16:30 

 Inicio da montagem dos pratos do 

jantar 

 

16;45  Finalizado a montagem dos pratos – 

copeira 1 e 2 

Seladora quebrada – dificulta a 

embalagem dos pratos além de 

gerar maior consumo de filme 

plástico 

16;45  Liquidificaram a sopa para pediatria  

16:50  Copeira 1 serve no anexo e copeira 2 

sobe para pediatria. 

Não existe mesa de apoio os 

pratos são colocados na cama 

da paciente. Um incidente na 

hora de servir a sopa quase 

derrama sopa  em cima da 

paciente 

17:00 a 

17:05 

 Copeira 2 sobe para o alojamento 

serve a ala 1 e distribui as fichas dos 

acompanhantes. Nesse horário a 

copeira 2 finalizou a distribuição na 

pediatria e aguarda para recolher os 

pratos e proceder à lavagem da louça. 

 

17:06   Copeira 2 finaliza a distribuição da 

sopa – solicitaram mais duas dietas 

brandas para o alojamento, copeira 

desce para buscar 

No jantar são servidos duas 

preparações para as puérperas. 

A sopa e outra opção. Significa 

que no jantar são mais pratos 

para lavagem e o tempo de 

distribuição é maior. 

17;40  Recolhendo louça da pediatria – 

copeira 1 

 

17:42  Copeira 2 desceu com os pratos q já 

haviam terminado e iniciou o preparo 

de mais duas disetas que solicitaram  

 

17:47  Recolhendo o restante dos pratos  

17:58  Copeira do intermediário no serviço de 

distribuição do jantar dos funcionários 

 

18:03  Copeira 1 e 2 finalizaram a lavagem 

da louça do jantar 

Nesse dia houve a passagem 

de plantão para copeira do 

noturno 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Nessa etapa constata-se que existe a restrição de tempo e o trabalho é maior porque 

são servidas duas preparações no alojamento conjunto para as puérperas. O volume de louça é 

aumentado, porque para cada paciente utilizam-se dois pratos. Observou-se a falta de 

equipamentos ou o funcionamento inadequado que teve maior impacto devido a restrição do 

tempo. A seladora está quebrada demandando maior tempo para embalagem dos pratos e há 

ausência de uma máquina de lavar louça que agilizaria o trabalho tornando-o também mais 
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eficiente, ou seja, ocorreria a lavagem e a desinfecção da louça, procedimento que seria 

adequado correto. 

A rotina da copeira que foi descrita constata-se que  o deslocamento é constante para 

cumprimento dos horários das refeições. As intercorrências que foram mencionadas 

anteriormente fazem parte da rotina. A divisão de atividades entre as copeiras é livre e 

realizada de forma diferente em cada turma, em uma elas se revezam por plantão entre 

pediatria e alojamento, na outra não há revezamento pelo fato de uma delas não ir à pediatria 

nos horários de almoço e jantar. Uma copeira se queixa dessa divisão e expõe: “a colega não 

sobe para a pediatria e a gente faz tudo sozinha”. Durante as observações não foi percebido 

um desequilíbrio na divisão dessas atividades. Nesse dia a pediatria contava com apenas cinco 

crianças e o alojamento com 16 puérperas. Não foi verificado em nenhum momento uma 

copeira sentada e a outra trabalhando.  

Existem as peculiaridades de cada clínica, na pediátrica as solicitações extra horário  

são maiores, ocorrem mais dietas especiais.  No alojamento, geralmente, o volume é maior, as 

dietas são livres ou brandas, porém existe maior instabilidade, as mudanças são bem mais 

frequentes, visto que o tempo de permanência das puérperas é curto. Constantemente elas são 

remanejadas do alojamento para o anexo, o que dificulta bastante o trabalho da copeira que 

precisa ficar indo e voltando para distribuir as refeições. Outra questão que deve ser 

considerada no alojamento é que existem as pacientes que ficam em dieta zero por causa das 

cirurgias e as alterações da dieta no pós-cirúrgico. Isso exige muita atenção por parte das 

copeiras. Outro fator que foi observado e que recai sobre a mesma problemática é a falta de 

equipamentos, não existem mesas de apoio nas enfermarias, onde os pratos possam ser 

colocados, assim são colocados sobre as camas dos pacientes.  

Nesse dia houve risco iminente de a sopa quente ser entornada numa paciente.  

(Figura 18).  
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Figura 18 – Foto da  Distribuição do almoço na enfermaria (aloj.conjunto) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Em um dos dias de observação a copeira estava dobrando o plantão e novamente 

cumpriu seu dia de trabalho na pediatria. A clínica estava com nove crianças e o alojamento 

com 22 pacientes. Houve novas solicitações no alojamento e na pediatria logo após descerem 

com louça do café da manhã.  

O trabalho do lanche ficou prejudicado porque trocaram as tomadas dos setores e só 

havia um adaptador para todas as áreas, assim para preparar o suco deveriam aguardar o uso 

do adaptador pelo setor de  produção, que estavam utilizando no descascador de vegetais.  

Houve reclamação do desjejum e as puérperas queixaram-se de fome, para agravar a 

situação alteraram o lanche da manhã, incluíram biscoito e assim mais uma atividade para as 

copeiras que tinham que enrolar os biscoitos. 

Estas foram as intercorrências do dia, ou seja, as mesmas que fazem parte da rotina - 

novas solicitações, falta de materiais, reclamações.  

No dia seguinte a copeira já citada anteriormente novamente encontrava-se no 

plantão, pois quando ocorrem trocas elas trabalham dias seguidos, mas ela explicou que foi a 

pedido da colega que tinha um compromisso pela manhã e então ela ficaria somente até às 10 

h. 

 Logo pela manhã, ligaram da clínica para avisar que uma paciente ficou sem o 

desjejum, o que ocorreu segundo a copeira, porque ela estava sendo examinada na sala do 

médico e a enfermagem não informou.  

No horário do almoço informaram que uma criança que estava de alta havia saído, 

porém ao chegar na clínica a mesma ainda se encontrava aguardando o carro que viria buscá-

lo, a copeira desceu para pegar a refeição. O lanche foi servido e as 15 h 30 min. houve nova 

solicitação para o pré-parto.  
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Nesse dia a copeira do intermediário ajudou na distribuição do jantar dos pacientes e 

na lavagem da louça.  

Outra observação foi que o refeitório se mantém aberto do horário do jantar até o 

momento da ceia, assim o fluxo de funcionários é constante não permitindo que a copeira do 

intermediário ajude as copeiras do plantão diurno e organize o serviço do restaurante, porque 

a todo instante chegam um ou dois funcionários para jantar e fazer a ceia, o que leva a 

funcionária a interromper o que está fazendo para servir. Uma forma de minimizar esse 

problema seria o fechamento do refeitório após o jantar para que a copeira tivesse tempo de 

organizar o mesmo para a próxima refeição e ainda colaborar com as copeiras do dia no 

horário do jantar, que apresenta restrição de tempo. Essa forma de organização seria mais 

produtiva para o serviço. 

A seguir buscou-se destacar algumas etapas do trabalho das copeiras identificando os 

impactos na atividade e na saúde dos trabalhadores (Quadro 8).  

 

Quadro 8 – Trabalho das copeiras e seus impactos 

Atividade/ocorrência Resultado Impacto 

Trabalho Copeira 

Montagem dos pratos – 

área de produção -  

Falta de informação das 

dietas gerais e especiais e 

número de pacientes 

Falta de gêneros gerando 

mudanças de preparação 

Ambiente quente 

Falta de espaço 

Erros 

Desperdício 

Improvisos 

Maiores 

deslocamentos 

Monotonia do 

cardápio 

Pressão 

temporal 

Sobrecarga 

física – 

posturas 

inadequadas 

/calor 

Sobrecarga 

cognitiva e 

emocional 

Distribuição das dietas -Relacionamento com 

outros profissionais – 

reclamações 

Relacionamento com 

pacientes – Queixas 

Informações incompletas 

Deslocamentos/obstáculos 

 

Desvalorização e falta 

de motivação 

Sobrecarga 

emocional; 

Sobrecarga 

física – 

deslocamentos 

e posturas 

inadequadas 

Espera para recolher a 

louça/lavagem da louça 

Demora de alguns 

pacientes  

Recolhimento de louça 

suja fora de horário 

 

 

Qualidade do serviço 

prejudicada por falta 

de equipamento  

Compromete a 

qualidade higiênico 

dos setores – 

proliferação de 

insetos 

Pressão 

temporal  

Sobrecarga 

emocional 
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Confecção dos lanches – 

copa 

improvisada/dividindo 

espaços 

Falta de gêneros; 

Modificações do cardápio 

– Improvisos 

Monotonia das 

preparações  

Ambiente quente  

Falta de espaço 

Improvisos 

Falta de motivação 

Cansaço/insatisfação/ 

Conflitos entre os 

trabalhadores 

Sobrecarga 

física – 

calor/cansaço 

Sobrecarga 

emocional 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

4.7  VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Foi realizada a validação junto a todas as categorias de trabalhadores, houve a 

apresentação do trabalho, com os objetivos, o método utilizado e a consolidação dos 

resultados. Nessa etapa participaram 13 trabalhadores. Das nutricionistas que foram 

entrevistadas apenas uma se encontrava no hospital e não pode participar. Os trabalhadores 

confirmaram os resultados, sendo feitas poucas considerações extras que foram devidamente 

acrescidas ao presente estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa aqui desenvolvida possibilitou o levantamento de informações sobre a 

realidade de trabalho da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) investigada, tendo sido 

realizada uma análise dos processos de trabalho nas diversas funções da UAN, por meio da 

análise documental, que resgatou as descrições das atividades e a rotina de cada função.  

Além disso, com o auxílio de entrevistas semiestruturadas e observações sistemáticas, 

alcançou-se também o conhecimento das condições de trabalho e a identificação das situações 

de riscos as quais os trabalhadores estavam submetidos.  O que permite afirmar que os 

objetivos postulados foram atingidos, tornando visíveis e passíveis de conhecimento as 

problemáticas vivenciadas pelos trabalhadores da unidade em questão.   

Apesar dos esforços e de muita abertura para a pesquisa de campo, houve uma 

limitação em relação ao acesso aos atestados médicos, posto que não era possível discriminar 

os atestados referentes apenas à unidade investigada, contudo esse fato não inviabilizou o 

estudo.  

Exceto nesse caso dos atestados, a facilidade de acesso aos dados, fatos e 

informações sobre a instituição e a unidade, a disponibilidade dos trabalhadores da UAN e do 

hospital, participando das entrevistas e fornecendo informações foram decisivos para o 

alcance das propostas estabelecidas. 

O referencial teórico trouxe o conhecimento necessário sobre a legislação vigente 

referente à saúde do trabalhador, do ministério do trabalho, a legislação específica aplicada as 

UANs e as suas exigências para as condições ideais de funcionamento para produção de 

alimentos seguros e que garantam postos de trabalho com mais conforto e segurança para os 

trabalhadores; acrescentaram-se ainda os conhecimentos da ergonomia, enquanto disciplina, 

que se interessa principalmente pelas condições de trabalho e pela saúde do trabalhador. O 

levantamento da literatura trouxe diversos estudos demonstrando a realidade de 

funcionamento das UANs, quase sempre em condições inadequadas, com muitos improvisos 

e arranjos físicos comprometendo não apenas a saúde do trabalhador, mas o produto final, que 

é o alimento.  

A confrontação deste conhecimento com a análise da situação encontrada 

possibilitou concluir que a unidade apresenta diversas inconformidades nos aspectos físicos, 

como o ambiente com temperaturas elevadas, a presença de muitas rampas com piso liso e a 

falta de equipamentos e utensílios, gerando improvisos e pressão temporal.  Nos aspectos 

organizacionais, observaram-se escalas diferentes causando insatisfações e conflitos, que 
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expõem os trabalhadores a riscos de acidentes e de adoecimentos. Diante deste fato julgou-se 

necessário elaborar recomendações para que esta realidade venha ser modificada.  

Além disso, é importante lembrar que a literatura aponta e que este estudo 

corroborou que as peculiaridades dos processos de trabalho nas UANs favorecem alguns tipos 

de adoecimento que deveriam ser melhor  diagnosticados e consequentemente, tratados, posto 

que é necessário considerar as diferenças individuais de cada trabalhador, para assim ser 

possível estabelecer estratégias para prevenção e controle das doenças.  

Outra questão relevante aqui foi o momento em que o estudo foi realizado, e que 

pode ser considerado um alerta para as organizações, no momento da investigação a unidade 

em análise estava em reforma de suas instalações, e convém ressaltar a importância dos 

cuidados sobre a integridade física do trabalhador, que precisa ser preservada, conforme 

determina a legislação, mesmo em situações provisórias como é o caso das reformas.  

Estudos que contemplem outras categorias profissionais da área de alimentação, 

como por exemplo, o processo de trabalho do nutricionista e os impactos na saúde desses 

trabalhadores, também são muito relevantes e devem ser desenvolvidos. Destaca-se ainda a 

importância da formação desse profissional, que geralmente é gestor nessas unidades, afim de 

que lhe seja oferecida uma visão mais ampla do trabalho, dando ênfase à saúde do trabalhador 

da área de alimentação, como fator determinante para produção de alimento seguro sem, 

portanto perder de vista o cumprimento dos objetivos de uma UAN. 

Considerando que a saúde do trabalhador é um tema relevante para a organização, 

para o trabalhador e para sociedade este estudo deve ser utilizado pela instituição como um 

diagnóstico da situação real e, se possível, que este possa ser ampliado para outras categorias 

de trabalhadores na área hospitalar e que seja útil para transformar a realidade como propõe a 

ergonomia e determina a legislação.  

Evidenciaram-se inconformidades nos aspectos estruturais, organizacionais e 

materiais que podem comprometer não somente a saúde do trabalhador como a qualidade da 

refeição produzida. Diante disto recomenda-se a adoção de medidas a curto, médio e longo 

prazos para diminuir tais inadequações, transformando assim as situações de trabalho: 

 

1 Urge que a instituição  considere e se adapte às exigências disponíveis nos 

instrumentos legais como as portarias n° SVS/MS1428 (1993), RDC/ANVISA n° 275 (2002) 

e    SVS/MS n°326 (1997),  que dispõem sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas 

práticas de fabricação, incluindo aspectos de edificações, instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios, que têm  como objetivo garantir as condições  para produção de alimentos seguros 
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como também proporcionar maior conforto nos postos de trabalho, consequentemente 

prevenindo acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Durante as reformas e obras a 

integridade física do trabalhador precisa ser garantida. 

 

2 Deve-se priorizar e garantir minimamente, mesmo com as reformas, as áreas de 

produção e distribuição de alimentos para que o trabalho seja realizado de forma a cumprir o 

que preconiza a legislação, quando menciona que deve ser levada em conta a existência de 

espaços suficientes para atender de maneira adequada, a todas as operações. 

 

3 Ressalta-se que a contratação de profissionais para compor a equipe de segurança 

do trabalho em cumprimento a NR 4 é fator bastante positivo, sendo necessária, com maior 

brevidade, a instalação da CIPA, cumprindo o determinado pela NR5. 

 

4 Os equipamentos de proteção individual devem ser fornecidos pela instituição e 

pela empresa terceirizada. Estes precisam ser confortáveis e adaptados aos trabalhadores que 

irão usá-lo, atendendo ao determinado pela NR 6.   

 

5 O contrato com a empresa terceirizada deve ser acompanhado de forma sistemática 

e o descumprimento das cláusulas, precisa  ser apurado e devidamente punido.  Importante 

priorizar as medidas de proteção coletiva. 

 

6 É imprescindível adequar o piso em toda área onde haja risco de quedas, 

especialmente nas rampas, observando as recomendações da  NR 8 e da SVS/MS 326/97 

 

7 Importante avaliar a possibilidade de dotar algumas portas com fechamento 

automático para facilitar a distribuição de refeições. 

 

8 No tocante  à organização do trabalho, deve-se atentar para uma melhor divisão das 

tarefas de forma que não haja sobrecarga de uns em detrimento de outros, e que sejam 

consideradas as sugestões dos próprios envolvidos na situação de trabalho. Isto pode ser 

alcançado criando espaços para um maior diálogo. As reuniões podem ser usadas como uma 

das  estratégias, porém não a única. Deve-se suscitar oportunidades para os diálogos e/ ou 

mesmo conversas em grupo, durante a jornada de trabalho, sempre que possível, posto que há 
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uma relação propícia entre os trabalhadores e a chefia imediata, conforme apontado pelos 

próprios trabalhadores. 

 

9 Nos horários nos quais houver maior restrição de tempo, como foi constatado na 

distribuição do  jantar dos pacientes, é necessário buscar estratégias para que as copeiras 

recebam colaboração de outra trabalhadora.  

 

10. É imperativo manter e incentivar as pausas durante a jornada de trabalho, visto 

que é recomendado para atenuar os impactos produzidos pelos longos períodos em pé, e é 

uma medida preventiva com relação a diversos adoecimentos.  

 

11 A equipe de segurança de trabalho deve proceder à avaliação dos postos de 

trabalho da UAN conforme recomendado pela NR17, que diz respeito à ergonomia, 

solucionando os problemas existentes.  

 

Essas recomendações foram elaboradas considerando a realidade encontrada no 

estudo e seguiram as orientações estabelecidas por leis vigentes relativas ao tema e utilizou-se 

também os conhecimentos da ergonomia e dos vários estudos na área.  

Após a conclusão e apresentação do estudo aos interessados na organização a 

pesquisadora agradeceu a disponibilidade da instituição para realização do estudo e colocou-

se a disposição para quaisquer informações adicionais e outras contribuições que possam 

servir de subsídios  para mudanças e melhorias na UAN e no Hospital. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Riscos à saúde do trabalhador em 

Unidade de Alimentação e Nutrição de um Hospital Universitário 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a Instituição (UFRN). 

O objetivo deste estudo é conhecer sua opinião sobre o seu  processo de trabalho e os riscos 

que ele pode trazer para sua saúde bem como o porque ocorre erros durante a realização de 

sua tarefa.Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir a observação de suas 

atividades no restaurante, responder a uma entrevista, você não será obrigado a responder 

todas as questões ficando a vontade se não o quiser fazer.  Após a conclusão do trabalho de 

campo você será convidado a participar da discussão em grupo sobre o tema pesquisado. 

Os riscos com sua participação serão mínimos caso ocorra algum constrangimento em relação 

a alguma questão, como foi dito acima você não será obrigado a responder, além do que  o  

sigilo e a confidencialidade de suas informações  serão garantidos  e  você não será 

identificado de nenhuma forma. O benefício é que, a partir de sua opinião, formularemos 

sugestões de recomendações que possam contribuir para um melhor funcionamento do local 

de trabalho.As informações obtidas por meio desta pesquisa serão confidenciais, sendo 

assegurado o sigilo sobre sua participação. Os materiais utilizados como formulários ficarão 

de posse do pesquisador principal. Você receberá uma cópia deste termo em que consta o 

telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e 

sua participação agora ou a qualquer momento. 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente. 

Participante da pesquisa: 

Nome:_______________________________________ 

Sujeito da pesquisa 

 

Assinatura 

 

APÊNDICE  – B 

APÊNDICE  – B 

Impressão Digital 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS  

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ  E DE IMAGEM 

 

Eu, _________________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Riscos à saúde do trabalhador em unidade de 

alimentação e nutrição de um hospital universitário” poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha 

entrevista e também do registro de imagens, AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador Kátia 

Maria Fernandes de Brito a realizar a gravação de minha entrevista, bem como o registro fotográfico sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso do pesquisador acima citado em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação e visualizar a minha imagem; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui 

relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Camila Costa Torres, e após esse período, serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a 

posse da gravação  e transcrição de minha entrevista, bem como o registro fotográfico.. 

 

Natal, ________ de ______________________ de _______________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_______________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=7513
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APÊNDICE  C : ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA INDIVIDUAL 

 

Pesquisa: RISCOS Á SAÚDE DOS TRABALHADORES EM UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Instrumento de coleta de dados - entrevista semi-estruturada 

 

Dados gerais: 

Nome: ____________________________________ Data de Nascimento: ___/___/___ 

Sexo: ( )M ( ) F Estudou até que série: _____________________________ 

Tipo de vínculo: ( ) Servidor público ( ) Trabalhador terceirizado ( )Trabalhador Cedido de 

outros ógãos_________ 

Função:____________________________ Tempo na função: ___________ 

Função do emprego anterior a este:________________ Tempo na função: ___________ 

Setor de trabalho: ( ) Administração ____________ ( ) Produção 

________________Copa________________________ 

Regime de trabalho: ( )Plantonista diurno _________  ( )Plantonista noturno_________ ( ) 

Diarista __________________ 

Bairro de residência:_____________________ Cidade: ________________________ 

Horário das refeições: ________Nos dias de trabalho, onde faz as refeições:__________ Qual 

o intervalo de almoço __________________ 

Quanto tempo leva para chegar ao trabalho: ______________ Quanto tempo leva para chegar 

em casa: __________________Qual o meio de deslocamento_______________ 

Processo de trabalho: 

1) Descreva suas atividades diárias? Existe tarefa definida para cada dia? 

_ Escala  de trabalho 

_ Tempo para a realização das tarefas 

_ Considera o tempo suficiente para realizar as suas atividades 

_ Existe divisão do trabalho 

_ Treinamento (Participou?) _________________Onde? 

Condições de trabalho 

_ Ambientais (área física, equipamentos e utensílios) 

_ Organizacionais ( quantidade de tarefas, divisão de tarefas, posturas) 

Trabalho X Riscos à Saúde: 

_ Cargas decorrentes do processo e organização do trabalho: físicas , psíquicas e cognitivas 
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_ Trabalho perigoso 

_ Acidentes de trabalho, Já sofreu algum ou já presenciou algum colega? 

_ Doenças ocupacionais  ( Já adoeceu por causa do trabalho) 

_ Exames médicos  Realizou? Qndo foi contratado? E depois? 

_ CIPA Você sabe o que é?  

_ Relacionamento com o grupo 

_ Relacionamento com a chefia 

_ Autonomia no trabalho 

_Realização pessoal Você se sente realizado? Por que? 

_ Realização profissional? 

_ Motivação no trabalho 

_ Valorização no trabalho 

O que você mais gosta no seu trabalho? O que você menos gosta? O que  você mudaria? 

Fonte: Adaptada de Colares, 2005 
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APÊNDICE D: FLUXOGRAMA ROTINA MANHÃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Distribuição -   
17 h   

Espera  
p/recolher   

Lavagem  
utensílios   

1 hora  
p/realizar   

  

  

                                                                                         

  

  

  

  

Confecção dos  
sucos   

Montagem dos  
pratos   

Distribuição   –   
7 h 

  

   

Espera p  
recolher   

Lavagem  
utensílios   

Preparo  do  
lanche   

Distribuição   
9 h   Espera   

Espera  
p / recolher   

Lavagem  
utensílios   

Organização  
dos utensílios   

Montagem dos  
pratos   

Distribuição  - 11  h   E spera  
p/recolher   

1 h   p/  
realizar    

  2 h p/  
realiza 

r   

Lavagem  
utensílios   

Preparo do  
lanche   

Distribuição 14  
h   

Espera  
p/recolher   

Lavagem  
utensílios   

Pausa   Organizar  
utensílios do   

Montagem dos  
prato s 
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APÊNDICE E: FLUXOGRAMA ROTINA INTERMEDIÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

   

   

  

  

                                                                                

  

  

  

  

  

Auxiliar na  
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Organizar os  
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mesas refeitório   
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diversas   

Finaliza a s atividades/a  
distribuição do jantar     

  

Atende a novas  
de mandas  - 18 as 19:30    

  

Lavagem dos  
utensílios   do  

jantar   

Distribuição  
da ceia 20:30 h    

Finaliza  a ceia   

21:30   
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e organização  

do    setor   

Preparo   d o   lanche  
p os funcionários   

Limpeza do  
refeitório  –   21:40    
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APÊNDICE F:  FLUXOGRAMA  ROTINA NOTURNO 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                

  

  

  

  

  

    

  

  

V erifica  o n° de  
pacientes/atend e 

  a  
novas  solicitações  

com o 
  complementos 

  e  
outras  

  
  

Continua a d istribuição  
do jantar se estiver só  

no plantão 
  

  

Jantar da copeira 
  

7 h 
  

Inicia o  preparo do  
lanche noturno  

conforme cardápio 
  –   

18:30 
  

Organiza os utensílios  
para distribuição  

(copos, jarras,  
bandejas) 

  

Recolhe mamadeiras  
  

para lavagem e  
desinfecção  - 19 : 20  h 

  

  

Horário do jantar da  
copeira 

  
18:10 

  

  

Organiza o carro para  
distribuição  – 

  
abastece as jarras  

com o mingau 
  

Deslocamento para as  
enfermarias 

  –   anexo,  
alojamento, pediatria   

19:45 
  

Distribuição  / 
  

Finaliza a distribuição - 
  

20:30 h 
  

Preparo das fórmulas  
lácteas  – 

  pediatria e  
complementos  

alojamento conjunto 
  

Distribuição das  
mamadeiras  – 

  21 h 
  

Preparo da ceia 2  – 
  

21:30 h 
  

  

Distribuição da ceia 2  
  

para as puérperas  – 
  22 h 

  

  

Recolhe utensílios e  
mamadeiras  – 

  lavagem  
e desinfecção  - 

  22:30 h 
  

  

Preparo das fórmulas  
lácteas  – 23:30 h 

  

  

Distribuição das  
fórmulas e  

complementos  – 
  2 4 

  h 
  

Finaliza e se recolhe para  
o descanso  – 

  2 4 :30 h  
  

  

Preparo das fórmulas  
lácteas as 2:30 h e as  

5:30 h . Se não houver  
novas demandas 

  
  

                                                                     Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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ANEXO A - Organograma antigo 

 

 

                                   Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO B - ORGANOGRAMA ATUAL (Adotado pela empresa EBSERH) 

 

 

HOSPITAL UNIVERITÁRIO ANA BEZERRA: ESTRUTURA GOVERNANÇA

COLEGIADO 
EXECUTIVO

SUPERINTENDENTE

SECRETARIA

OUVIDORIA

COMISSÕES

SETOR DE ASSESSORIA 
JURÍDICA

UNIDADE DE 
PLANEJAMENTO

SETOR DE GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E 
INFORMÁTICA

GERÊNCIA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE

GERÊNCIA DE 
ENSINO E 
PESQUISA

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA

AUDITORIA
CONSELHO 

CONSULTIVO

UNIDADE DE APOIO 
CORPORATIVO

 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014)2. 

                                                             

2Este organograma não se encontra totalmente em funcionamento, pois existem alguns setores 

 sem a chefia imediata, como no serviço de nutrição. 
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ANEXO C: ORGANOGRAMA ATUAL (Adotado pela empresa EBSERH) 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA: GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE

GERÊNCIA DE 
ATENÇÃO À 

SAÚDE

DIVISÃO DE 
GESTÃO DO 

CUIDADO

DIVISÃO 
MÉDICA

DIVISÃO DE 
ENFERMAGEM

SETOR DE 
APOIO 

DIAGNÓSTICO

SETOR DE 
APOIO 

TERAPÊUTICO

SETOR DE 
REGULAÇÃO E 

AVALIAÇÃO 
EM SAÚDE

SETOR DE 
VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE

UNIDADE DE 
LABORATÓRIO DE  
ANÁLISE CLÍNICA  
CITOPATOLOGIA

UNIDADE DE 
DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM E 
MÉTODOS 
GRÁFICOS

UNIDADE DE 
CUIDADOS 

INTENSIVOS E 
SEMI-INTENSIVOS

UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO

UNIDADE DE 
CIRURGIA/RPA E 

CME

UNIDADE DE 
NUTRIÇÃO 

CLÍNICA

UNIDADE DE 
FARMÁCIA 

CLÍNICA

UNIDADE DE 
PRONTO 

SOCORRO E 
PRONTO 

ATENDIMENTO

UNIDADE DE DE
ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL

UNIDADE DE 
ATENÇÃO À 
SAÚDE DA 
CRIANÇA

UNIDADE DE 
ATENÇÃO À 
SAÚDE DA 
MULHER

 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO D: ORGANOGRAMA NOVO (Adotado pela empresa EBSERH) 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO ADMINISTRATIVA-
FINANCEIRA E DE GESTÃO 

DE PESSOAS

DIVISÃO DE LOGÍSTICA E 
INFRAESTRUTURA 

HOSPITALAR

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVA

SETOR DE GESTÃO 
DE PESSOAS

UNIDADE DE 
PATRIMÔNIO

UNIDADE DE 
HOTELARIA

UNIDADE DE 
ABASTECIMENTO

UNIDADE DE 
ENGENHARIA 

CLÍNICA

SETOR DE 
ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE DE 
APOIO 

OPERACIONAL

UNIDADE DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DE PESSOAL

UNIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS

 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO  E: TAREFAS PRESCRITAS DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

NUTRICIONISTA CLÍNICO 

ATRIBUIÇÕES ROTINA 

 Visitar todos os pacientes diariamente; 

 Avaliar o estado nutricional do paciente a 

partir do diagnóstico clínico, exames 

laboratoriais, anamnese alimentar e exames 

antropométricos; 

 Prescrever a dieta do paciente baseada na 

avaliação nutricional, diagnóstico e evolução 

clínica, estabelecendo as características 

físicas e químicas, a oferta energética, os 

alimentos integrantes e sua forma de preparo 

e ingesta; 

 Fazer o registro de Nutrição (prescrição e 

evolução da dieta) no prontuário do paciente. 

 Avaliar sistematicamente a evolução do 

estado do paciente fazendo quando 

necessário, reajustes ou alterações da conduta 

dietoterápica adotada; 

 Participar da visita médica; 

 Orientação nutricional aos pacientes 

internados e de alta hospitalar; 

 Supervisionar a distribuição das refeições 

aos pacientes; 

 Fazer preparo dietoterápico para exames; 

 Participar de equipes multiprofissionais 

para melhoria do estado geral do paciente. 

 Supervisionar o lactário; 

 Acompanhar residentes de nutrição e 

estagiários do curso de graduação em 

nutrição; 

 Supervisionar as atividades dos 

Auxiliares de Nutrição Clínica e Copeiros 

Dietistas, bem como executar programas de 

treinamento e reciclagem para estes 

funcionários; 

 Substituir o Nutricionista de produção 

quando necessário; 

 Fazer atividade científica; 

 Elaborar formulários para melhor 

desenvolvimento das atividades, tipo: 

prescrição de dietas, dieta padrões, 

orientações nutricionais em diversas 

patologias. 

 Ler as ocorrências das nutricionistas, 

cozinha, copa e lactário; 

 Informar-se sobre a aceitação das dietas 

pelos pacientes com o Auxiliar de Nutrição; 

 Informar-se sobre os novos pacientes; 

 Orientar altas hospitalares dadas pela 

manhã; 

 Consultar os prontuários; 

 Fazer visita na enfermaria; 

 Avaliar os novos pacientes; 

 Avaliar os pacientes críticos; 

 Fazer dietas; 

 Fazer trabalhos do projeto de extensão;  

 Orientação nutricional aos pacientes 

internados e de alta hospitalar; 

 Supervisionar a distribuição das refeições 

e a aceitação dos pacientes; 

 Supervisionar o lactário; 

 Supervisionar as atividades dos 

Auxiliares de Nutrição Clínica e Copeiros 

Dietistas. 

 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXOS F: NUTRICIONISTA PRODUÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES ROTINA 

 Planejar os cardápios; 

 Fazer requisição de gêneros alimentícios 

de acordo com cronograma estabelecido pelo 

setor de licitação do DMP (Departamento de 

Materiais e Patrimônio) /UFRN e definir de 

que forma devem ser entregues – global ou 

ordinária; 

 Requisitar aos setores de compras, 

almoxarifado e fornecedores os gêneros 

alimentícios e outros materiais essenciais ao 

serviço, seguindo o planejamento dos 

cardápios; 

 Manter contacto com os fornecedores 

sempre que necessário; 

 Determinar quantidades a serem 

entregues nos mapas semanais de entrega de 

gêneros perecíveis; 

 Conferir a qualidade e a quantidade dos 

gêneros alimentícios recebidos; 

 Dá parecer técnico dos produtos 

solicitados; 

 Supervisionar a chegada de material no 

almoxarifado de alimentos; 

 Fazer controle mensal do estoque 

existente no almoxarifado de alimentos 

observando prazo de validade dos produtos. 

 Zelar pelo estado de higiene, conservação 

e segurança do SND, solicitando ao setor 

competente, os trabalhos de conservação e os 

reparos necessários; 

 Solicitar a compra de fardamento para os 

funcionários do serviço; 

 Coordenar e executar os cálculos do valor 

nutritivo, rendimento e custo das refeições; 

 Fazer ajustes nos cardápios sempre que 

necessário; 

 Verificar ordem e limpeza, prescrição dos 

registros, uso, conservação e controle de 

material, atitude e comportamento de pessoal 

e uso correto dos uniformes e meios de 

produção; 

 Supervisionar as atividades da auxiliar de 

nutrição; 

 Orientar o cozinheiro sempre que 

necessário na preparação de determinados 

alimentos 

 Supervisionar o controle, preparo e 

 Ler as ocorrências das nutricionistas, da 

copa, dos estagiários e do setor de pré-

preparo de carnes; 

 Supervisionar as atividades 

desenvolvidas pelos residentes e  estagiários; 

 Verificar junto ao cozinheiro a confecção 

do cardápio do dia e efetuar modificações 

quando necessário, conforme alterações do 

número de comensais e/ou substituição de 

gêneros; 

 Controlar assiduidade e pontualidade dos 

funcionários registrando na folha de 

freqüência; 

 Observar o desempenho, o 

comportamento dos funcionários e o uso 

completo dos uniformes; 

 Elaborar cardápios de acordo com o 

planejamento mensal e afixar previamente na 

cozinha; 

 Orientar o cozinheiro sempre que 

necessário na preparação de determinados 

alimentos; 

 Supervisionar recebimento, 

armazenamento, pré-preparo, preparo, 

cocção e distribuição dos alimentos; 

 Supervisionar o porcionamento e a 

aceitação das refeições de acompanhantes e 

funcionários; 

 Supervisionar a higienização da cozinha;  

 Ir à despensa para supervisionar 

armazenamento e estoque; 

 Solicitar redução ou cancelamento de 

gêneros perecíveis se necessários; 

 Fazer requisição de gêneros perecíveis ao 

almoxarifado de alimentos nos dias pré-

estabelecidos; 

 Supervisionar a entrada de gêneros 

alimentícios e de material de cozinha no 

almoxarifado de alimentos; 

 Requisitar ao almoxarifado e 

fornecedores os gêneros alimentícios e outros 

materiais essenciais ao serviço, seguindo o 

planejamento dos cardápios;  

 Manter contato com os fornecedores 

sempre que necessário; 

 Supervisionar as atividades da auxiliar de 

produção e abastecimento; 
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distribuição dos alimentos; 

 Verificar a distribuição das refeições, sua 

aceitação e o índice de resto/ingesta. 

 Participar de reuniões do serviço ou com 

a direção quando solicitada; 

 Encaminhar providências para a 

realização de exames periódicos de saúde de 

todos os servidores do Serviço de Nutrição e 

Dietética, atentando para uma conduta 

coerente com os princípios sanitários; 

 Cumprir e fazer cumprir aos seus 

subordinados hierárquicos, normas, rotinas e 

regulamentos; 

 Supervisionar graduandos no estágio 

curricular na área de produção; 

 Desempenhar, por determinação superior, 

quaisquer outras atribuições que pela sua 

natureza, possam incluir-se em sua esfera de 

competência; 

 Quando necessário, reunir-se com os 

demais Nutricionistas para planejar 

treinamento com os funcionários. 

 Cumprir e fazer cumprir aos seus 

subordinados hierárquicos, normas, rotinas e 

regulamento. 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO G: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO COZINHEIRO 

ATRIBUIÇÕES Rotina 

 Apresentar-se pontualmente e 

devidamente uniformizado ao seu local de 

trabalho; 

 Consultar o cardápio do dia, verificando 

se os gêneros alimentícios necessários a sua 

confecção foram corretamente entregues e se 

são suficientes; 

 Executar as preparações estabelecidas no 

cardápio; 

 Orientar seus subordinados sobre o pré - 

preparo e a cocção; 

 Supervisionar o preparo das saladas, 

sucos e sobremesas, orientando a uma boa 

higienização e manutenção das bancadas 

limpas; 

 Responsabilizar-se pelo tempero, higiene 

e boa apresentação das preparações, 

submetendo-se a degustação do 

Nutricionista;  

 Após o término das preparações, observar 

rigorosamente o horário estabelecido para 

servir as refeições; 

 Orientar o copeiro quanto ao 

porcionamento e distribuição das 

preparações; 

 Informar a existência de sobras ou 

ocorrências inesperadas relacionadas com a 

confecção e distribuição do cardápio diário; 

 Devolver ao Auxiliar de Nutrição os 

gêneros não utilizados na área, após 

conhecimento e registro dos estagiários; 

 Passar informações sobre o plantão 

orientando o copeiro noturno corretamente 

quanto ao porcionamento e distribuição das 

preparações; 

 Fazer a limpeza do fogão diariamente; 

 Fiscalizar a limpeza e conservação das 

instalações, equipamentos e utensílios; 

 Solicitar ao Nutricionista providências 

para o conserto ou substituições de 

equipamentos e utensílios; 

 Responsabilizar-se pelo bom andamento 

do serviço, sugerindo soluções para os 

problemas e levá-los ao conhecimento do 

Nutricionista; 

 Participar de reuniões sempre que 

convocado e cumprir ordens e determinações 

superiores, bem como o regimento interno e 

 Fazer assepsia das mãos; 

 Ler a ocorrência da copa; 

 Consultar o cardápio do dia;  

 Higienizar a área de trabalho; 

 Iniciar o preparo do desjejum; 

 Servir o desjejum; 

 Recolher as sobras do desjejum; 

 Conferir sobras do jantar anterior; 

 Receber a caixa de gêneros diários; 

 Verificar o quadro do número de 

pacientes e acompanhantes; 

 Confeccionar preparações necessárias 

para dietas especiais; 

 Iniciar o preparo do feijão; 

 Preparar temperos; 

 Iniciar o preparo da carne; 

 Preparar o arroz, macarrão, farofa, sopa, 

purê, tubérculos; 

 Ligar o balcão; 

 Orientar o preparo da salada, se 

necessário;  

 Finalizar o preparo do feijão e depois da 

carne; 

 Acondicionar nas cubas as preparações já 

finalizadas e colocar no balcão térmico; 

 Porcionar preparações para degustação 

do Nutricionista; 

 Orientar copeiro quanto a distribuição; 

 Observar se tem pedido extra; 

 Servir o almoço, porcionando a carne; 

 Observar sobras e comunicar ao 

Nutricionista; 

 Orientar preparo de verduras para sopas 

ou saladas;  

 Preparar sopa, arroz ou macarrão; 

 Preparar carnes; 

 Acondicionar nas cubas as preparações já 

finalizadas e colocar no balcão térmico; 

 Fazer higiene do fogão; 

 Higienizar área de trabalho; 

 Servir o jantar, porcionando a carne; 

 Passar o plantão, orientando o copeiro 

noturno corretamente quanto ao 

porcionamento e distribuição das 

preparações. 
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o manual de procedimentos da unidade 

operacional a que pertence. 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO H: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO AUXILIAR DE COZINHA 

ATRIBUIÇÕES Rotina 

 Apresentar-se pontualmente e 

devidamente uniformizado ao seu local de 

trabalho; 

 Acatar ordens superiores e as solicitações 

do seu chefe imediato a fim de atender as 

necessidades do serviço; 

 Consultar o cardápio do dia e combinar 

com o Cozinheiro as divisões das atividades, 

ajudando-o nas confecções das preparações, 

atentando principalmente a higiene 

alimentar; 

 Após a confecção de qualquer 

preparação, fazer limpeza da pia, bancada e 

equipamentos utilizados; 

 Auxiliar no preparo das dietas especiais, 

sobremesas e pastelaria; 

 Avisar ao Cozinheiro a falta de alguma 

preparação; 

 Auxiliar na limpeza da cozinha; 

 Substituir o Cozinheiro ou copeiro, 

quando necessário; 

 Executar além das tarefas próprias de sua 

função, outras eventualmente determinadas 

pelo Nutricionista; 

 Participar de reuniões sempre que 

convocado e cumprir ordens e determinações 

superiores, bem como o regimento interno e 

o manual de procedimentos da unidade 

operacional a que pertence. 

 

 Fazer assepsia das mãos; 

 Ler a ocorrência; 

 Consultar o cardápio do dia; 

 Higienizar a bancada e equipamentos a 

serem utilizados; 

 Conferir com o Auxiliar de nutrição os 

gêneros necessários a confecção da salada, 

vegetais para sopa, arroz, feijão, etc., frutas 

para o suco e sobremesa; 

 Higienizar os vegetais de acordo com a 

norma estabelecida para higienização e logo 

após cortar de acordo com o determinado da 

preparação; 

 Iniciar com o corte de verdura para a 

sopa, logo após para o feijão e em seguida 

para a salada e arroz se necessário;  

 Higienizar a bancada sempre após a sua 

utilização; 

 Perguntar ao cozinheiro da necessidade 

de alguma preparação para dietas especiais 

e confeccioná-las; 

 Iniciar o preparo do suco; 

 Higienizar a bancada do liquidificador; 

 Fazer corte de frutas para sobremesa, ou 

prepará-la se necessário; 

 Higienizar bancada e equipamentos; 

 Horário de almoço; 

 Higienizar as mesas do restaurante; 

 Higienizar as máquinas de cortar 

legumes, limpar fogão, liquidificadores, etc. 

sempre após alguma atividade; 

 Limpar as geladeiras da área de serviço; 

 Fazer o preparo da sobremesa do dia 

seguinte, caso necessário; 

 Iniciar o preparo de vegetais para o 

jantar; 

 Higienizar e cortar frutas que serão 

congeladas; 

 Auxiliar no preparo de sobremesas, 

bolos, salgados, etc.; 

 Fazer o pré preparo do feijão: escolher; 

 Peneirar goma, quando necessário; 

 Fazer pré preparo da salsicha do 

desjejum seguinte, quando necessário. 

Deixar bancada limpa e organizada. 
Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO I: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO COPEIRO DIURNO 

ATRIBUIÇÕES ROTINA 

 Apresentar-se pontualmente e 

devidamente uniformizado ao setor de 

trabalho; 

 Ler a ocorrência; 

 Acatar ordens superiores e as 

solicitações do seu chefe imediato a fim de 

atender as necessidades do serviço; 

 Responsabilizar-se por toda higienização 

de utensílios usados para os pacientes; 

 Responsabilizar-se pela distribuição das 

refeições aos pacientes de acordo com o 

horário prescrito; 

 Zelar pela guarda e controle dos 

utensílios dos pacientes; 

 Monitorar, por turno de trabalho, o 

material sob sua guarda, comunicando a 

chefia eventuais perdas ou danos destes; 

 Responsabilizar-se pela higiene do carro 

de distribuição, sempre após ao término de 

cada refeição; 

 Observar e informar sobre a aceitação e 

queixas referente às refeições dos pacientes; 

 Atender às solicitações dos pacientes de 

acordo com as especificidades da dieta; 

 Executar além das tarefas próprias de 

sua função, outras eventualmente 

determinadas pelo Nutricionista; 

 Participar de reuniões sempre que 

convocado e cumprir ordens e determinações 

superiores, bem como o regimento interno da 

unidade operacional do serviço a que 

pertence; 

 

 

 Fazer assepsia das mãos; 

 Ler a ocorrência; 

 Conferir as dietas e fazer a listagem; 

 Comunicar ao cozinheiro a necessidade 

de alguma preparação que não tem no 

cardápio; 

 Pegar as preparações que serão servidas 

no desjejum; 

 Servir o desjejum; 

 Observar a aceitação das refeições dos 

pacientes; 

 Recolher o material sujo; 

 Fazer preparo de solução clorada para 

higienização de bancadas, utensílios e 

ambiente; 

 Higienizar material, carrinho de 

distribuição e ambiente de trabalho: copa e 

lactário; 

 Pegar os gêneros para o preparo do 

lanche; 

 Preparar o lanche, servir e recolher o 

material; 

 Observar a aceitação das refeições dos 

pacientes; 

 Atualizar o mapa de dietas, quando 

necessário; 

 Comunicar ao cozinheiro a necessidade 

de alguma preparação extra; 

 Verificar a escala de higienização 

semanal e realizar as atividades necessárias; 

 Higienizar e abastecer o frigobar dos 

aponsentos dos médicos de plantão; 

 Fazer listagem do almoço; 

 Pegar as preparações para o almoço, 

confeccionar os pratos e servir; 

 Observar a aceitação das refeições dos 

pacientes; 

 Recolher os utensílios sujos na 

enfermaria, higieniza-los e limpar o carrinho 

de distribuição e o ambiente de trabalho; 

 No período da tarde repete as mesmas 

atividades no horário do lanche e jantar; 

 Enquanto uma pessoa fará o serviço da 

copa, a outra se responsabilizará pelo 

serviço do lactário. 

 Registrar em ocorrência as alterações 

necessárias a alguma dieta; 

Passar as informações sobre o plantão para 
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o colega do noturno. 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 



127 

 

ANEXO J: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO COPEIRO INTERMEDIÁRIO 

(TARDE/NOITE) 

ATRIBUIÇÕES ROTINA 

 Apresentar-se pontualmente e devidamente 

uniformizado ao setor de trabalho;  

 Ler a ocorrência; 

 Acatar ordens superiores e as solicitações do 

seu chefe imediato a fim de atender as 

necessidades do serviço; 

 Responsabilizar-se por toda higienização de 

utensílios usados no jantar e ceia do restaurante; 

 Responsabilizar-se pela distribuição do jantar 

e ceia dos estudantes e funcionários; 

 Zelar pela guarda e controle dos utensílios; 

 Monitorar, por turno de trabalho, o material 

sob sua guarda, comunicando a chefia eventuais 

perdas ou danos destes; 

 Observar e informar sobre a aceitação e 

queixas referente às refeições; 

 Executar além das tarefas próprias de sua 

função, outras eventualmente determinadas pelo 

Nutricionista; 

 Participar de reuniões sempre que convocado e 

cumprir ordens e determinações superiores, bem 

como o regimento interno da unidade operacional 

do serviço a que pertence. 

 Ler a ocorrência; 

 Varrer o refeitório, e a cozinha se 

necessário; 

 organizar as mesas: limpar,colocar 

açucareiro, manteigueiro, guardanapo, 

paliteiro; 

 Ajudar o auxiliar de cozinha na lavagem 

da louça; 

 Conferir com o cozinheiro o cardápio do 

dia e avaliar a necessidade de confecção de 

alguma preparação; 

 Servir o jantar; 

 Fazer registro das refeições; 

 Higienizar a louça do jantar e guardar; 

 Finalizar alguma preparação que foi 

deixada para a ceia; 

- Confeccionar e organizar lanche para os 

plantonistas da noite e deixar no setor 

 Servir a ceia; 

 Fazer registro das refeições; 

 Higienizar a louça da ceia e guardar; 

 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO K: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO COPEIRO NOTURNO 

ATRIBUIÕES ROTINA 

 Apresentar-se pontualmente e 

devidamente uniformizado ao setor de 

trabalho; 

 Ler a ocorrência; 

 Conferir o cardápio e verificar se há 

ausência de algum material. Como também 

verificar se vai ser preciso fazer alguma 

preparação para o jantar; 

 Confeccionar e servir as preparações da 

ceia dos pacientes; 

 Fazer limpeza da copa e do refeitório; 

 Observar e informar sobre a aceitação e 

queixas referente às refeições servidas; 

 Fazer registro das refeições servidas; 

 Fazer higiene de todos os utensílios 

usados durante o plantão; 

 Responsabilizar-se pelas atividades  a 

serem desenvolvidas no lactário; 

 Manter o ambiente de trabalho sempre 

limpo e organizado; 

 Não misturar os utensílios do lactário 

com os da copa; 

 Responsabilizar-se pela distribuição das 

refeições aos pacientes de acordo com o 

horário prescrito; 

 Zelar pela guarda e controle dos 

utensílios dos pacientes; 

 Monitorar, por turno de trabalho, o 

material sob sua guarda, comunicando a 

chefia eventuais perdas ou danos destes; 

 Responsabilizar-se pela higiene do carro 

de distribuição, sempre após o término de 

cada refeição; 

 Observar e informar sobre a aceitação e 

queixas referente às refeições dos pacientes; 

 Atender às solicitações dos pacientes de 

acordo com a especificidade da dieta; 

 Executar além das tarefas próprias de sua 

função, outras eventualmente determinadas 

pelo Nutricionista; 

 Participar de reuniões sempre que 

convocado e cumprir ordens e determinações 

superiores, bem como o regimento interno e 

o manual de procedimentos da unidade 

operacional a que pertence. 

 

 Fazer assepsia das mãos; 

 Ler a ocorrência; 

 Receber as informações dobre o plantão 

do copeiro do dia e da cozinheira; 

 Conferir o cardápio e verificar se há 

ausência de algum material, como também 

se vai ser preciso fazer alguma preparação 

para a ceia; 

 Organizar o material necessário para 

confecção da ceia; 

 Fazer o preparo da ceia dos pacientes 

adultos e dietas livres;  

 Fazer o preparo das dietas do lactário; 

 Servir aos pacientes do alojamento 

conjunto e logo após, os da pediatria; 

 Quando necessário, descer para servir a 

ceia dos plantonistas; 

 Recolher os utensílios nas enfermarias; 

 Higienizar os utensílios e área de 

trabalho. Inicialmente no lactário e depois 

na copa, guardando posteriormente; 

  Confeccionar a ceia 2, e logo após, 

servir; 

 Higienizar o refeitório; 

 Visitar a enfermaria para verificar a 

necessidade de preparações extras; 

 Atualizar o mapa de dietas, quando 

necessário; 

 Fazer o pré-preparo do desjejum: colocar 

água e leite para ferver, preparar o café e 

colocar o cuscuz e o que mais lhe for 

determinado; 

 Higienizar todo o ambiente de trabalho 

no final do expediente; 

 Deixar água fervida para o preparo de 

formulações lácteas do lactário; 

 Passar as informações sobre o plantão 

para o plantonista  do dia; 

 Comunicar ao cozinheiro a necessidade 

de alguma preparação que não tenha no 

cardápio. 

 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO L: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO LACTARISTA 

ATRIBUIÇÕES ROTINA 

 Apresentar-se pontualmente e 

devidamente uniformizado ao setor de 

trabalho; 

 Ler a ocorrência; 

 Verificar todas as dietas escritas, 

formulações, leitos, horários e etiquetar as 

mamadeiras previamente desinfetadas;  

  Confeccionar fórmulas lácteas, sopas, 

sucos e papas servidos pelo lactário;  

  Higienizar os utensílios usados no 

lactário de acordo com as normas 

estabelecidas; 

  Fazer preparo de alimentação enteral; 

  Manusear o leite materno de acordo com 

as normas estabelecidas; 

 Preencher a estatística de refeições; 

 Fazer registro de temperatura e de 

manutenção preventiva de equipamentos, na 

ausência dos estagiários; 

 Zelar pela higiene, guarda e controle dos 

utensílios e equipamentos; 

  Executar além das tarefas próprias de 

sua função, outras eventualmente 

determinadas pelo Nutricionista; 

 Participar de reuniões sempre que 

convocado e cumprir ordens e determinações 

superiores, bem como o regimento interno da 

unidade operacional do serviço a que 

pertence. 

 

 Fazer assepsia das mãos; 

  Ler a ocorrência na copa; 

 Pegar bata, pró-pé e máscara no setor 

cirúrgico; 

 Colocar água para ferver na copa e levar 

para o lactário em garrafa previamente 

higienizada; 

 Fazer assepsia das mãos, colocar o 

uniforme e higienizar novamente as mãos 

antes de entrar no lactário; 

 Verificar todas as dietas escritas, 

formulações, leitos, horários e etiquetar as 

mamadeiras previamente desinfectadas. 

Colocar nome da fórmula, volume, horário e 

leito; 

  Na seguinte seqüência, preparar e 

porcionar dieta enteral, leite materno, 

fórmulas lácteas e sucos, em seguida, fazer a 

distribuição para a copeira; 

  Higienizar os utensílios e bancadas; 

  Fazer higiene das latas de leite recebidas 

do dia e etiquetá-las com data e horário de 

abertura; 

 Seguir com as mesmas rotinas anteriores, 

enquanto tiver mamadeiras para ser feitas, 

até o final do expediente; 

  Fazer estatística de refeições; 

 No final do expediente, fazer higiene do 

local de trabalho. 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 
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ANEXO M: ATRIBUIÇÕES E ROTINAS DO AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO 

ATRIBUIÇÕES ROTINA 

 Apresentar-se pontualmente e 

devidamente uniformizado ao setor de 

trabalho; 

 Recolher todo o lixo do Serviço de 

Nutrição; 

 Responsabilizar-se pela higiene do 

refeitório, cozinha, área de panelas e 

despensa, respectivamente, mantendo-os 

sempre limpos; 

 Fazer limpeza da coifa de acordo com a 

escala; 

 Lavar a cozinha diariamente e fazer 

limpeza geral de piso, parede, teto e 

armários, semanalmente, de acordo com a 

escala; 

 Fazer a limpeza de caixas plásticas de 

acordo com a escala e/ou necessidades; 

 Fazer limpeza dos refrigeradores e 

freezers de acordo com a escala; 

 Realizar corte de carnes conforme 

previsão da escala ou determinação do 

nutricionista; 

 Obedecer as normas de higiene do 

Serviço de Nutrição e Dietética; 

 Colaborar com os demais colegas, 

visando o bom andamento do serviço; 

 Assumir as atividades do Aux. de limpeza 

da cozinha quando necessário; 

 Executar além das tarefas próprias de sua 

função, outras eventualmente determinadas 

pelo Nutricionista; 

 Colaborar com o serviço dos estagiários; 

 - Participar de reuniões sempre que 

convocado e cumprir ordens e determinações 

superiores, bem como o regimento interno e 

o manual de procedimentos da unidade 

operacional a que pertence. 

 Fazer assepsia das mãos; 

 Ler a ocorrência; 

 Realizar a limpeza do refeitório e 

cozinha; 

 Realizar a limpeza do lactário; 

 Recolher todo o lixo do Serviço de 

Nutrição e da copa; 

 Higienizar os depósitos de lixo; 

 Separar o material necessário para 

limpeza diária; 

 Separar carnes para corte caso seja 

necessário; 

 Realizar a limpeza do balcão se 

necessário; 

 Fazer a lavagem/limpeza do refeitório, 

inclusive estantes, mesas e cadeiras; 

 Higienizar a área de recebimento: limpar 

estante, balança, caixas, bancadas, freezer 

de descongelamento conforme escala; 

 Higienizar os refrigeradores e freezers de 

acordo com a escala; 

 Higienizar área de pré-preparo e preparo 

até as 11 horas; 

 Pausa para almoço; 

 Limpar mesas (papel toalha + álcool 70º), 

repor papel toalha e limpar piso durante o 

horário do almoço conforme as necessidades 

do dia;  

 Recolher o lixo; 

 Higienizar os depósitos de lixo; 

 Nos dias de feira: Organizar gêneros nas 

caixas e geladeira e posteriormente, limpar a 

área; 

 Realizar a lavagem das panelas e cubas; 

 Realizar a higienização do refeitório; 

 Pausa para banho 

 Fazer o descongelamento das carnes; 

 Realizar o corte de carnes quando este for 

previsto ou determinado; 

 Realizar a limpeza do forno; 

 Realizar a lavagem de panelas e cubas; 

 Recolher o lixo da copa e cozinha; 

 Realizar a limpeza do refeitório, área de 

pré-preparo e cozinha. 

Fonte: Manual de boas Práticas (2014). 


