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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a relação entre as condições de trabalho e 

os riscos psicossociais a que são submetidos os funcionários do Restaurante Universitário 

(RU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Na pesquisa descritiva 

empreendida, optou-se, enquanto estratégia, por um estudo de caso do tipo multimétodos, 

combinando recursos variados, visando uma abordagem mais aprofundada do fenômeno 

investigado. Os dados foram coletados através de observação direta e sistemática e da 

utilização de questionários (Questionário de Condições de Trabalho-QCT e Protocolo de 

Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho–PROART), que buscaram analisar as 

condições de trabalho e identificar os riscos psicossociais no contexto do RU. Os resultados 

obtidos indicaram que os servidores do RU, em sua maioria, são do sexo masculino, com uma 

média de idade de 38 anos, casados, trabalhando na unidade, em média, há pouco mais de 

dois anos, grande parte deles nas funções de auxiliar de cozinha, cozinheiro e copeiro. Com 

relação aos resultados oriundos do QCT, constatou-se que as condições de trabalho ofertadas 

aos servidores do RU são propiciadoras de danos físicos e psíquicos, podendo acarretar 

agravos à saúde dos mesmos, principalmente em função de aspectos relacionados a 

infraestrutura e ao ambiente sociogerencial. Os resultados oriundos do PROART 

corroboraram os dados obtidos com o QCT, indicando que os funcionários do RU estão 

submetidos a riscos psicossociais de grau baixo a mediano, principalmente em função das 

prescrições quanto à organização do trabalho, bem como do sofrimento patogênico derivado 

dos sentimentos de insatisfação e desgaste. Tais resultados configuram-se como um alerta 

para uma situação limite que demanda, em curto e médio prazo, a necessidade de intervenção 

por parte da gestão, no sentido de promover ações que minimizem os efeitos negativos e 

potencializem o impacto positivo do trabalho. Espera-se que os resultados obtidos propiciem 

uma ampliação do conhecimento sobre o setor e forneçam aos gestores dados e informações 

que possam subsidiar a implementação de mudanças voltadas para a melhoria do 

funcionamento organizacional e das condições de trabalho, trazendo como principal 

consequência, a redução de despesas públicas e dos agravos à saúde decorrentes do ambiente 

de trabalho. 

 

Palavras-chave: Restaurante, Alimentação Coletiva, Condições de trabalho, Riscos 

psicossociais, Doenças Ocupacionais. 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the relationship between working conditions and psychosocial 

risks that the staff of the University Restaurant (UR) of the Federal University of Rio Grande 

do Norte (UFRN) is subjected. In undertaken descriptive research, as a strategy, we decided 

for a case study of multimethod type, combining various resources, seeking a broader 

approach to the phenomenon investigated. Data were collected through direct and systematic 

observation and using the questionnaires (Conditions Questionnaire work-QCT and 

Psychosocial Risk Assessment Protocol Work-PROART), which sought to examine working 

conditions and identify psychosocial risks in the context UR. The results indicated that the 

servers of the UR, mostly are male with an average age of 38 years old, married, working in 

the unit, on average, just over two years, most of them as the kitchen auxiliary function, cook 

and cupbearer. Regarding the QCT results, it was found that the working conditions offered to 

UR servers are conducive to physical and psychological damage and may cause health 

problems, mainly due to issues related to infrastructure and sociogerencial environment. The 

results from PROART corroborated the data obtained with the QCT, indicating that UR 

workers are subject to psychosocial risks low to medium character, mainly due to the 

requirements relating to the organization of work, as well as the pathogenic suffering derived 

from feelings of dissatisfaction and wear. These results are configured as an alert to an 

extreme situation that demand, in the short and medium term, the need for intervention by the 

management to promote actions to minimize the negative effects and leverage the positive 

impact of the work. It is expected that the results obtained may convey an increased 

knowledge of the sector and provide managers data and information that can support the 

implementation of changes aimed at improving the organizational functioning and working 

conditions, bringing as main consequence, the reduction of public expenditure and health 

problems arising from the work environment.  

 

Keywords: Food, Restaurant, Working Conditions, Psychosocial Risks, Occupational 

Diseases.  
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INTRODUÇÃO 

 

O tema alimentação é um dos mais complexos e relevantes para a vida, pois envolve 

desde a nutrição e seus determinantes biológicos, até aspectos sociais, econômicos, culturais, 

ambientais e psicológicos, entre outros. A questão da alimentação não está ligada somente a 

sobrevivência do indivíduo, mas, principalmente, as suas relações, qualidade de vida e 

produtividade. 

O Setor de Alimentação Coletiva surgiu no Brasil por volta de 1939 e, já na década de 

40, surgiram os primeiros equipamentos de fabricação nacional para uma produção em larga 

escala (PROENÇA, 1997). Atualmente, o mercado de produção de refeições é muito vasto e 

vem crescendo enormemente. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Refeições 

Coletivas (ABERC, 2015), a dimensão e a importância do setor na economia nacional podem 

ser medidas a partir dos números gerados pelo segmento, que fornece, nos dias atuais, em 

média, 12,6 milhões de refeições/dia, movimenta 19,5 bilhões de reais anuais, oferece 205 mil 

empregos diretos e representa uma receita de 1 bilhão de reais por ano entre impostos e 

contribuições, um salto de mais de 100% entre 2007 e 2015.Com isso, cresce o número de 

funcionários, aumentando, concomitantemente, os possíveis acidentes de trabalho e a 

exposição a riscos diversos, que acabam por potencializar ou desencadear doenças e outros 

agravos entre aqueles que desempenham suas tarefas dentro das Unidades de Alimentação e 

Nutrição (UAN).  

O mundo do trabalho está em frequente mudança, tanto nos modos de produção, quanto 

de gestão. Hoje, o trabalho consiste em uma das práticas mais importante da vida do ser 

humano adulto, o qual dedica aproximadamente 65% de seu tempo de existência ao labor 

(incluindo jornada de trabalho, deslocamento e a atividade propriamente dita), tirando desta 

atividade todos os elementos necessários à própria subsistência e manutenção familiar. O 

significado e os valores relacionados ao trabalho na sociedade atual também são outros, não 

se vendo mais este como apenas fonte de uma renda que garanta a sobrevivência, mas 

também, de evolução e satisfação pessoal. Assim, o trabalho na contemporaneidade 

configura-se em função de um significado tríplice, ou seja, ele tem valor material, psicológico 

e social (MAURO et al, 2004). 

O papel da alimentação coletiva como setor de trabalho é de suma importância não só 

para economia, como para a saúde pública, devendo a gerencia das UAN se preocupar não só 

com a qualidade dos produtos fornecidos, mas também com os fatores que podem interferir 
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nesta qualidade, como por exemplo, as instalações físicas, os equipamentos, os utensílios, a 

mão de obra qualificada e o bem-estar do trabalhador (AGUIAR, 2003).  

Em virtude do processo de trabalho dinâmico e intenso nessas unidades, pode-se 

encontrar na vasta literatura relatos de condições de trabalho insatisfatórias, nas quais se 

identificam ambientes quentes, problemas em equipamentos, ruídos excessivos, violência e 

assédios (morais e sexuais), entre outros, acarretando, assim, insatisfação, cansaço excessivo, 

queda de produtividade, acidentes e problemas de saúde (SANTANA, 1996). 

Segundo Lanzillotti (2000), a expansão desse setor esteve atrelada a uma nova 

tecnologia de administração de empresas, denominada "downsizing", focada na atividade-fim 

e na terceirização da atividade-meio o que, justamente, trouxe a modernização das instalações 

e equipamentos e a diversificação dos cardápios para o atendimento das exigências de uma 

clientela mais seletiva. Com esse avanço e o acirramento da globalização do mercado, a 

concorrência foi aumentando e a busca pela excelência foi intensificada, deixando-se de lado 

as boas relações trabalhistas. 

Esse descaso com os trabalhadores pode ser ilustrado pelas demissões constantes, 

contratos temporários, terceirizações, perdas de direitos sociais e trabalhistas, todos eles 

agentes potencializadores ou desencadeadores de agravos que tem origem no contexto 

ocupacional como, por exemplo, fadiga, ansiedade, insegurança permanente, dores 

musculares e generalizadas, dentre outros. As exigências na intensificação do ritmo de 

trabalho e a polivalencia também ampliaram e agravaram o quadro de doenças relacionadas 

ao trabalho (LANZILLOTTI, 2000; PROENÇA, 1997). 

No Brasil, a preocupação com a saúde do trabalhador ganhou maior importância a partir 

de 1980, com as discussões acerca das mudanças de perspectivas com relação às condições de 

trabalho e saúde dos trabalhadores nas VII Conferência Nacional de Saúde e I Conferência 

Nacional de Saúde dos Trabalhadores, as quais levaram a um novo direcionamento na 

Constituição Federal de 1988. A partir desse momento, a denominação Saúde do Trabalhador 

foi então incorporada na nova Lei Orgânica de Saúde, que estabelece a conceituação e as 

competências do Sistema Único de Saúde – SUS (LACAZ, 2007). 

Em se tratando da saúde do trabalhador, ela deve ser compreendida como um conjunto 

de medidas que garantam o bem-estar do sujeito, ou seja, medidas que possam trazer 

segurança ao indivíduo. No ano de 2014 foram registrados 704.136 acidentes de trabalho 

(acidentes típicos, de trajeto e doenças do trabalho). Tendo em vista o fato do setor de 

produção de refeições exigir dos trabalhadores alta produtividade em tempo limitado e em 
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condições, no geral, inadequadas de trabalho, diversos são os riscos aos quais estes 

trabalhadores podem estar expostos (BRASIL, 2014). 

   A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2013) verificou que há uma morte a 

cada 15 segundos envolvendo pessoas em atividade laboral.  Destas, cerca de 13,78% (321 

mil) se devem a acidentes fatais, enquanto 86, 22% (2,02 milhões) são causados por doenças e 

acidentes não fatais relacionados ao trabalho. Avaliando os dados, por dia, no mundo, cerca 

de 6.300 trabalhadores adoecem durante a atividade laboral e desses, 800 são vítimas fatais. 

Comparando os números, percebe-se que grande parte (5.500) adoece lentamente ou sofrem 

lesões não fatais enquanto trabalham. Assim, dependendo do contexto em que estejam 

inseridos, trabalhar pode ser um risco.  

      Nos protocolos de Saúde e Segurança do Trabalho, grande parte do que há em 

relação à orientação, está relacionado aos riscos do trabalho avaliados de forma objetiva 

(riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, para os quais a legislação 

brasileira já propõe diversas ações a partir das Normas Regulamentadoras - NRs). 

      A Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta a prevenção, 

de forma a minimizar os efeitos do trabalho na saúde. Assim, as NR 09 e 14 tratam 

exclusivamente dos riscos físicos, ou seja, avalia ruídos, pressões anormais, radiação 

(ionizante ou não) e ultrassom; as NRs 09, 15 e 32 tratam dos riscos químicos, compreendido 

como substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo por via 

respiratória, absorvidos pela pele ou por ingestão, na forma de gases, vapores, neblinas, 

poeiras ou fumos. Os riscos biológicos (que se referem a exposição a bactérias, fungos, 

bacilos, parasitas, protozoários, vírus) são tratados também na NR 09. A NR 17, por sua vez, 

refere-se aos riscos ergonômicos que são elementos físicos e organizacionais que interferem 

no conforto da atividade laboral e, consequentemente, nas características psicofisiológicas do 

trabalhador. Todas as NRs trazem informações objetivas que ajudam tanto aos médicos 

quanto aos técnicos de segurança do trabalho a organizarem a dinâmica laboral de forma a 

evitar acidentes no trabalho. 

 Reconhece-se que, com as mudanças significativas que têm ocorrido no mundo do 

trabalho, riscos ditos emergentes, ou seja, riscos novos e em crescente expansão, entre eles, os 

psicossociais, ganham destaque. Estes riscos adquiriram uma maior relevância face às 

evidências da sua relação com o aumento de processos patológicos nos trabalhadores 

(AGÊNCIA EUROPÉIA PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2010 e 

VILLALOBOS, 2004). 
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 A definição mais comum de psicossocial é a interação entre fatores psicológicos e 

sociais. Assim, riscos psicossociais são aqueles aspectos dos processos de trabalho e da 

organização e gestão do trabalho (e seus contextos sociais e ambientais), que têm o potencial 

para causar danos psicológicos, sociais e físicos (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2013). 

Baseado no que é preconizado pela OIT (2013), os fatores psicossociais no trabalho se 

referem às interações entre ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições 

organizacionais e capacidades, necessidades, cultura do trabalhador e considerações pessoais 

extralaborais, que podem, por meio da percepção e experiência, influenciar a saúde, o 

desempenho e a satisfação no trabalho. Nas normas já citadas não estão incluídos os riscos 

psicossociais. De uma forma geral, este é um aspecto pouco enfatizado tanto na legislação 

brasileira quanto em estudos científicos relacionados à saúde ocupacional, apesar do crescente 

interesse que a temática tem despertado (OMS, 1976; OIT, 2013).  

O fato de ser pouco enfatizado não significa que não seja importante investir na 

prevenção ou redução dos agravos que este tipo de riscos possa trazer. Em geral, o dano 

causado pela exposição aos riscos psicossociais é de natureza psicológica, embora seja 

possível identificar alguns danos físicos, como dores de cabeça, irritação e cansaço, por 

exemplo (FACAS, 2013). 

Fazendo uma busca na literatura sobre estudos no Setor de Alimentação Coletiva, 

muitas são as pesquisas que tratam, principalmente, de análise da qualidade microbiológica de 

preparações e avaliações nutricionais de cardápios, entre outros. Os estudos que contemplam 

trabalhadores, condições de trabalho e riscos a que esses estão expostos são poucos e alguns 

realizados há décadas. O desconhecimento e o pouco entendimento com relação às condições 

e riscos ambientais, organizacionais e psicossociais dos ambientes de trabalho voltados para a 

alimentação coletiva, aliados a magnitude, ao tempo e à frequência com que estão expostos 

estes trabalhadores, são tópicos que necessitam ser investigados, a fim de demonstrar se 

realmente existem evidências quanto à relação entre a exposição aos riscos ocupacionais e os 

efeitos sobre a saúde dos funcionários. 

Com base no exposto anteriormente, o presente estudo buscou investigar a relação entre 

condições de trabalho e riscos psicossociais em um Restaurante Universitário de uma 

instituição federal de ensino superior, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte- 

UFRN, o qual vem passando por uma expansão considerável nos últimos anos.  

A criação do Restaurante Universitário- RU se deu em 1963, pela Resolução nº 58/63 – 

Conselho Universitário (CONSUNI). O RU é um órgão da UFRN ligado diretamente a Pró-
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Reitoria de Assuntos Estudantis que tem como objetivo principal atender a uma clientela 

definida (estudantes e servidores da UFRN), fornecendo uma alimentação saudável, completa, 

harmônica e adequada às necessidades nutricionais e hábitos alimentares dos usuários, segura 

em relação à higiene e que se ajuste aos limites financeiros da instituição.  

 

Figura 1 - Vista do Restaurante Universitário 

 

Fonte: Autoria própria, 2015. 

 

Em 2007, com a proposta de expansão da educação superior, o Governo Federal 

instituiu, através do Decreto nº 6.096 de 24 de abril de 2007, o Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, cujo objetivo principal é 

ampliar o acesso e a permanência dos alunos na educação superior. Com este Programa foram 

adotadas uma série de medidas que promovessem o crescimento de tais universidades, 

expandindo, assim, suas instalações físicas, acadêmicas e pedagógicas, ampliando os quadros 

de vagas dos cursos de graduação, com maior oferta de cursos noturnos, bem como, 

promovendo inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que visassem à 

diminuição das desigualdades sociais. 

Para o atendimento de tal proposta, em 2009 diversas discussões foram realizadas com 

intuito de debater a ampliação do Restaurante Universitário, tendo em vista o mesmo exercer 

uma atividade-meio dentro da instituição, favorecendo, assim, a permanência do aluno na 

mesma. Diante da decisão tomada, entre 2009 e 2011 o RU passou por uma grande reforma, 

objetivando um aumento no seu atendimento, o qual passou de 2.000 refeições para 5.000 

refeições (mais que o dobro da demanda anterior). 
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Entretanto, com o aumento da demanda, o RU ampliou também o seu quadro de 

funcionários, o qual, atualmente configura-se como sendo do tipo misto, com funcionários 

terceirizados e àqueles vinculados à instituição (Quadro 1). O RU também reestruturou o seu 

organograma, objetivando um melhor gerenciamento da unidade, passando, assim, a contar 

com três coordenadorias: Coordenadoria de Controle de Materiais e Abastecimento, 

Coordenadoria de Nutrição e Coordenadoria de Educação Nutricional e Ambiental, todas 

subordinadas a Diretoria.   

 

Quadro 1 - Descrição dos cargos dos funcionários do Restaurante Universitário/UFRN, 2015. 

Cargo Total de funcionários terceirizados Total de servidores UFRN 

Diretora - 1 

Nutricionista 1 8 

Auxiliar Administrativo - 1 

Auxiliar de Atividades I 2 - 

Almoxarife 1 - 

Armazenista 1 - 

Cozinheiro 13 - 

Auxiliar de Cozinha 21 1 

Copeiro 16 1 

ASG - 1 

Auxiliar de Limpeza 10 - 

Jardineiro 1 1 

Motorista 2 - 

Vigilante 5 - 

TOTAL 87 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O RU funciona de domingo a domingo, das 05 horas da manhã às 20 horas da noite, em 

dias úteis e de 06h30min horas da manhã às 18:30 horas da noite, nos finais de semana e 

feriados, de forma ininterrupta. Os funcionários trabalham em grupos, alguns de 08 horas por 

dia e outros, em escala de 12x36 horas, ou seja, alguns cumprem jornada de 40 horas 

semanais e outros, 44 horas semanais. Os funcionários são distribuídos de forma a atender, 

satisfatoriamente, a necessidade do serviço. Do total de funcionários, 84% são gerenciados, 

contratualmente, por uma empresa terceirizada e os demais (16%) pela UFRN. 

O RU é caracterizado como uma Unidade de Alimentação e Nutrição e, como tal, 

organiza-se em função de um processo de trabalho dinâmico e intenso, exigindo de seus 

funcionários alta produtividade em tempo limitado e em condições de trabalho que, 

possivelmente, os expõe a riscos os mais diversos. 

A partir do convívio e observação direta como nutricionista do RU e integrante da 

equipe gestora há mais de dez anos, assistematicamente, foi possível para a autora reconhecer 

que, considerando principalmente as condições e a natureza das tarefas desenvolvidas em 
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alguns setores, o cotidiano de trabalho nesta unidade de alimentação e nutrição 

potencialmente poderia comprometer o bem estar e a saúde dos funcionários.  A proposição 

de uma investigação mais sistemática visou responder aos seguintes questionamentos: A que 

condições de trabalho esses funcionários estão submetidos? Há riscos para saúde dos mesmos 

nesse restaurante? Os riscos psicossociais teriam algum impacto na saúde dos servidores? 

Na tentativa de responder a esses questionamentos, esta pesquisa teve como objetivo 

geral analisar a relação entre condições de trabalho e riscos psicossociais a partir de um 

diagnóstico sistemático do contexto laboral em que se dá o trabalho dos funcionários 

vinculados ao Restaurante Universitário da UFRN. Neste sentido, a investigação teve como 

objetivos específicos: Realizar uma caracterização sociodemográfica e funcional dos 

funcionários do RU; Averiguar as condições efetivas de trabalho a que são submetidos estes 

funcionários; Identificar a incidência e a natureza dos riscos ocupacionais prevalentes no 

contexto do RU; Discutir a relação entre condições de trabalho e riscos psicossociais; Analisar 

os riscos psicossociais relacionados ao trabalho dos funcionários do RU e os possíveis 

impactos sobre a prática profissional, a saúde e bem estar. 

Considerando a carência de estudos no setor de pesquisa, a pesquisa justificou-se por 

sua relevância científica, uma vez que buscou ampliar o conhecimento sobre as condições de 

trabalho e os riscos psicossociais a que estão submetidos os funcionários do RU, aumentando 

também o repertório de estudos na área de alimentação coletiva. Quanto à relevância social e 

institucional, o trabalho empreendido buscou elucidar aspectos de um setor pouco estudado a 

partir de uma abordagem epidemiológica e gerencial, sistematizando informações sobre as 

condições de trabalho, os riscos e a saúde dos funcionários do Restaurante Universitário e, 

indiretamente, ampliando o conhecimento sobre fatores tais como as faltas e afastamentos em 

decorrência de problemas de saúde.  

O presente documento apresenta os resultados da investigação empreendida e está 

estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo aborda as relações entre trabalho e saúde 

no setor de alimentação coletiva, fazendo um breve passeio pela literatura. O segundo 

apresenta a metodologia da pesquisa, descrevendo como se deu a investigação das condições 

e dos riscos inerentes ao trabalho dos funcionários do RU. Em seguida, no capítulo três, são 

apresentados os resultados derivados das observações sistemáticas do contexto de trabalho, 

bem como, os resultados da coleta de dados efetuada através dos questionários e que 

forneceram informações sobre em que condições se dá, efetivamente, o trabalho na ótica dos 

que integram o grupo de servidores do RU, bem como os riscos psicossociais a que estão 

expostos. O capítulo quatro apresenta uma breve discussão sobre os principais achados da 
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pesquisa e, por fim, no capitulo cinco, a título de conclusão, são tecidas algumas 

considerações finais, momento em que se discute os achados e limitações da pesquisa, as 

possíveis contribuições geradas com este estudo para a instituição, além das perspectivas de 

novos e futuros estudos. 
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CAPITULO 1. AS RELAÇÕES ENTRE TRABALHO E SAUDE NO SETOR DE 

ALIMENTAÇÃO COLETIVA: UM PASSEIO PELA LITERATURA  

 

1.1. EVOLUÇÃO GERENCIAL DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA NO 

BRASIL. 

 

Para Câmara Cascudo (2004), Lobo (2001) e Quintana (1993) o serviço de 

aperfeiçoamento do desempenho daqueles que praticavam o preparo dos alimentos iniciou 

quando os portugueses aportaram no Brasil e utilizaram as indígenas como as primeiras 

cozinheiras disponíveis. No entanto, essas não agradaram os portugueses e começou então a 

evolução. Como o povo selvagem encontrado “não servia” para a cozinha européia, passou-se 

a procurar por quem pudesse supri-la. Sendo assim, a índia brasileira foi substituída pelas 

mãos das africanas, iniciando, a partir daí, a mestiçagem da cozinha brasileira, com a mistura 

dos hábitos já existentes, de índios e portugueses, com os dos africanos. 

Tinha-se por costume entre as famílias daquela época emprestar umas as outras seus 

escravos quituteiros para realização de festas ou jantares, ficando com eles a responsabilidade 

sobre o tipo e a preparação da refeição a ser servida, o que evidenciava a importância do ato 

de preparar para bem servir, não importando quais eram as mãos responsáveis pelo preparo 

(que apesar de treinadas, não recebiam o reconhecimento como trabalhador especializado). A 

mão de obra nesse período era propriedade do seu senhor, podendo ser disposta como bem lhe 

conviesse, servindo até quando houvesse interesse, não importando as condições oferecidas 

para o trabalho (QUINTANA, 1993 e CÂMARA CASCUDO, 2004). 

Não se sabe ao certo quando a comercialização de alimentos na rua, prontos para o 

consumo, foi iniciada no Brasil. O que é sabido é que, desde a Antiguidade alimentos feitos 

por terceiros, sem o conhecimento do que são ou de como foram feitos, vem sendo expostos 

em feiras, festas e outros eventos. Entretanto, com a independência do país e a necessidade de 

substituição dos negros no trabalho, vieram os imigrantes, que começaram, assim, não só a 

participar da economia do país, como também da formação da cultura brasileira através da 

alimentação (QUINTANA, 1993; CÂMARA CASCUDO, 2004 e ELIAS, 2005). 

Com a evolução histórica do Brasil, em 1940 é criado o Serviço de Alimentação da 

Previdência Social (Saps), o qual tinha como uma de suas funções a implantação de 

refeitórios em empresas com a finalidade de promover a educação alimentar e participar da 

formação de pessoal para desenvolver estudos e pesquisas sobre alimentos e a população. Foi 
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também com esse Programa, no estado do Rio de Janeiro que, em 1943, foi criado o curso 

para formação de Nutricionistas (VASCONCELOS, 2002).  

E assim com o crescimento da industrialização no país, surgiram novas empresas, até 

multinacionais, atraindo mais mão de obra e, portanto, um maior número de pessoas 

demandando emprego e, por conseguinte, novos hábitos sociais e mudanças no padrão de 

consumo alimentar, o que tem acarretado mais pessoas alimentando-se fora de casa, por 

fatores como a maior participação da mulher no mercado de trabalho e a concentração 

populacional nos grandes centros, gerando um aumento significativo dos estabelecimentos 

produtores e de comercialização de refeições (QUINTANA, 1993 e MONTEIRO, 2009). 

Alimentação coletiva é a expressão usada no Brasil para nomear toda alimentação 

produzida e consumida fora de casa (PROENÇA, 1997). 

O setor de alimentação coletiva surgiu no Brasil por volta de 1939 e foi na década de 

40, que surgiram os primeiros equipamentos de fabricação nacional para produção em larga 

escala, que até então eram importados da Europa e Estados Unidos (PROENÇA, 1997). 

Com a criação deste setor e a consequente necessidade de contratação de funcionários 

para ele, muitos desempregados de outros setores, como construção civil, serviços domésticos 

e ambulantes, por exemplo, foram absorvidos, embora os salários oferecidos fossem mais 

baixos,pois se tratava de pessoas com grau de instrução insatisfatório. 

Segundo Lanzillotti(2000),a expansão do setor estava atrelada a uma nova tecnologia de 

administração de empresas criada na época, denominada "downsizing", focada na atividade-

fim e na terceirização da atividade-meio, o que juntamente, trouxe a modernização das 

instalações, dos equipamentos e a diversificação dos cardápios para o atendimento das 

exigências de uma clientela mais seletiva. Com esse avanço e o acirramento da globalização 

do mercado, a concorrência foi aumentando e a busca pela excelência foi intensificada, 

deixando de lado as boas relações trabalhistas. 

A administração é, talvez, a mais abrangente área de atividade, visto que toda e 

qualquer sociedade se organiza e sobrevive pela cooperação daqueles que a forma, com isso 

um administrador, só alcançará seus objetivos se tiver a colaboração dos seus subordinados. 

Portanto, toda e qualquer organização necessita ser administrada adequadamente, para 

alcançar seus resultados com maior eficiência e economia de ação e de recursos (TEIXEIRA, 

2007). 

Nas UANs a organização do trabalho é norteada fortemente por princípios taylorista-

fordista, baseados em rotinas, normas técnicas e organogramas para produção das refeições. 
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As Unidades de Alimentação e Nutrição são um conjunto de áreas que objetivam 

operacionalizar o provimento nutricional de coletividades (ABREU; SPINELLI, 2011). 

No entanto, a administração das UANs vem sendo conduzida nos dias atuais com maior 

preocupação para com os custos relacionados à produção de refeições do que com a saúde dos 

trabalhadores, apesar da influência que esta exerce sobre a produtividade e qualidade do 

produto. 

 

1.2. PROCESSOS DE TRABALHO E SAÚDE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

1.2.1. As Transformações no Mundo Laboral 

 

O trabalho é uma prática transformadora da realidade que torna possível a sobrevivência 

e a realização do ser humano, a qual é balizada por valores, relações de poder, significados e 

conhecimentos (MALVEZZI, 2004). 

Durante décadas muitas são as influências e contribuições da ciência, da engenharia e da 

gestão das empresas no desenvolvimento e implantação de novas formas de trabalho. Com o 

advento da máquina à vapor por James Watt em 1776, surge a chamada 1ª Revolução 

Industrial do século XVIII, a qual ocorreu na Inglaterra. Com a Revolução Industrial, a 

mecanização da produção e a concentração do capital e dos meios de produção 

desenvolveram-se um sistema fabril, o qual mantém na gestão o controle do sistema de 

trabalho. Nesse período, os artesãos, que passavam anos aprendendo um ofício, trabalhando 

separados de outras especialidades, passaram a realizar tarefas específicas e em 

simultaneidade, colaborando uns com os outros, surgindo assim o trabalho em série e 

especializado, o qual segundo Marx, perdeu as suas forças intelectuais dando lugar à divisão 

manufatureira, que exigia pouco conhecimento, empobrecendo, assim, a força produtiva do 

trabalhador individual (BARCAUI, 2011). 

De acordo com Merlo e Lapis (2007), nesta primeira fase, dois aspectos merecem 

destaques: primeiro, a diminuição ou desenvolvimento parcial das habilidades dos 

trabalhadores e segundo, as estratégias de resistências, que incluíam reivindicações, 

contestações, atos de sabotagem, até mesmo o absenteísmo, visto que as condições de 

trabalho neste momento histórico já favoreciam o surgimento dos acidentes de trabalho, a 

multiplicidade de doenças, estresse físico e mental e pressões psicológicas. 

Em seguida, com a 2ª Revolução Industrial, tem-se um crescimento acelerado e 

desorganizado das empresas, levando a uma necessidade de otimização da eficiência e 
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competência, objetivando um melhor aproveitamento dos seus recursos. Com isso, surgiu à 

abordagem clássica da administração, a “Teoria de Clássica” desenvolvida por Henry Fayol, 

cujos princípios consistiam em: divisão de trabalho com especialização de funções e 

separação de poderes, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidades de comando e 

direção, subordinação do interesse individual ao geral, remuneração equitativa, concentração 

de poderes de decisão, cadeia de comando, ordem equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa 

e espírito de equipe. Essa teoria fundamentou o chamado modelo mecanicista, que até hoje é 

utilizado em muitas empresas que procuram fugir um pouco das práticas desumanas adotadas 

inicialmente, as quais abalavam psicológica e socialmente os trabalhadores (BARCAUI, 

2011). 

Logo após, veio às contribuições Tayloristas, outra base que fez parte da abordagem 

clássica, cujo fundador foi Frederick Taylor. Tal abordagem propunha a fragmentação das 

unidades de trabalho, passando assim o trabalho a depender não mais só de um especialista, 

mas de um conjunto desses, ficando a direção com um controle mais direto do sistema de 

produção. Tal modelo de administração, conhecido posteriormente como Estudo dos Tempos 

e Movimentos revolucionou os processos tradicionais de trabalho através da aplicação de 

métodos científicos. O Taylorismo visava escolher a pessoa certa para o trabalho, prover o 

treinamento e monitorar o desempenho pois, segundo essa prática, os trabalhadores moviam 

as fábricas e com isso era preciso encontrar alternativas que estimulassem uma maior 

produtividade. Para tal, Taylor projetou um esquema de pagamento por peças, no qual a 

remuneração por peças para baixas produções era inferior ao valor da remuneração para altas 

produções. Com isso, concebeu-se o Homo Economicus com o pressuposto de que todo 

homem era motivado por interesses salariais e materiais (PEIRÓ, 2004).  

Foucault (2008) explica que esta fase foi a que trouxe contribuições mais significativas 

para a administração moderna. Entretanto, os trabalhadores sofreram consequências bastante 

negativas: 

(...) o conhecimento científico é, no caso do Taylorismo, apenas um suporte para que 

o capital, por um lado, explore as particularidades do homem enquanto máquina, e 

por outro, aperfeiçoe os mecanismos de controle dos passos do trabalhador coletivo. 

O corpo do trabalhador foi tratado como o primeiro objeto enquanto instrumento ou 

força de produção, tratado como mero investimento da sociedade capitalista 

(FOUCAULT, 2008). 

Em paralelo ao Taylorismo, surgiu a Escola Burocrática, que teve sua origem com o 

sociólogo-político Max Weber, o qual formulou um modelo ideal, com cargos bem definidos, 

ordem hierárquica e linhas de autoridade e responsabilidade definidas e claras. A burocracia 
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proposta por Weber consistia em uma organização eficiente por excelência, pensada nos 

mínimos detalhes de atuação, que tinha como princípios fundamentais a formalização de 

regras, divisão de trabalho, hierarquia do tipo pirâmide, impessoalidade, exigência de 

competência técnica (e consequente meritocracia), extremo formalismo nas comunicações, 

previsibilidade do funcionamento e especialização da administração. No entanto, a Burocracia 

de Weber também sofreu críticas pesadas, relacionadas a problemas como a extrema 

valorização de normas, excesso de formalismo, fracas relações humanas, resistência a 

mudanças, entre outras que puderam constituir obstáculos para o seu crescimento (A 

TEORIA..., 2014). 

Por conseguinte, veio o novo processo produtivo revolucionário, criado por Henry Ford. 

No fordismo (com sua esteira rolante), os trabalhadores eram unidos por tarefas individuais 

sucessivas, fixando-se uma cadência regular de trabalho, a qual permitiu um avanço sensível 

na mesma direção, favorecendo uma maior eficiência e uma redução de custos. Com essa 

divisão do trabalho e parcelização das tarefas, os trabalhadores ficaram mais submetidos ao 

ritmo automático, à cadência das máquinas, à rotina, executando repetidas vezes o mesmo 

movimento em uma linha de montagem. Contudo, com essas evoluções vieram também uma 

série de condições e exigências que se mostraram inadequadas e nocivas aos trabalhadores, 

sendo assim causas de ineficiências e ineficácia (PEIRÓ, 2004). 

Dando continuidade, surge o modelo de organização do trabalho baseado na experiência 

japonesa conhecido por Toyotismo, cuja denominação deriva da empresa japonesa Toyota, a 

qual foi a primeira a implantar tal modelo. Essa nova fase do capitalismo foi marcada por 

mudanças profundas, teve a difusão da microeletrônica (informática, automação, robótica e a 

telemática), a internacionalização da produção e dos mercados, o que comprometeu bastante a 

regulação fordista.  

Veio então a crise e com esta, as empresas começaram a buscar a superação da rigidez 

do modelo fordista, novas linhas de produtos e novos nichos de mercado, dispersando 

geograficamente a produção para regiões onde as condições fossem satisfatórias em termos de 

organizações sindicais e de baixos salários, visando também fusões empresariais e velocidade 

de giro do capital. Dessa forma, o Toyotismo começou a difundir-se por vários países como 

alternativa para superar os problemas causados pelo capitalismo ocidental. Contudo, pensando 

no trabalhador nesse novo modelo, os mesmos apresentavam-se mais escolarizados, com 

raciocínio lógico, capazes de se relacionarem entre si e de operarem equipamentos 

diversificados e complexos, aptos a realizarem diversas operações, motivados para o trabalho, 

engajados com os objetivos da empresa (um verdadeiro colaborador). Todavia, as rígidas 
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formas de controle, características do Taylorimo/Fordismo, aparecem nesse modelo na forma 

de líderes motivadores, ambiente no qual o próprio grupo exerce pressão sobre os indivíduos 

(MERLO; LAPIS, 2007). 

Por fim, como relata Antunes (2009), a atividade humana (o trabalho) configura-se 

como uma incessante luta pela sobrevivência, em busca da dignidade, humanidade e 

felicidade social, o ponto de partida da humanização. No entanto, por outro lado o capitalismo 

transformou esta ação em trabalho assalariado, alienado e fetichizado, passando da finalidade 

central de ser social, para ser uma mercadoria, um meio de subsistência, o que significa dizer 

que, sob o capitalismo, o trabalhador não se satisfaz no trabalho, mas se degrada; não se 

reconhece, mas se desumaniza (MARX, 2004). 

Esse descaso com os trabalhadores foi marcado por demissões constantes, contratos 

temporários, terceirizações, perdas de direitos sociais e trabalhistas, agentes de um conjunto 

de efeitos causadores de transtornos ocupacionais como, por exemplo, fadiga, ansiedade, 

insegurança permanente, dores musculares e generalizadas, dentre outros. As exigências na 

intensificação do ritmo de trabalho e a polivalência também ampliaram e agravaram o quadro 

de doenças relacionadas ao trabalho, o que não é diferente para os trabalhadores do setor de 

alimentação coletiva (LANZILLOTTI, 2000; PROENÇA, 1997). 

 

1.2.2. A Terceirização do Trabalho 

 

Com a constante evolução do trabalho surge o polêmico processo de “Terceirização”, o 

qual pode ser entendido como a prática de uma empresa delegar à outra empresa prestadora de 

serviços a contratação de funcionários, podendo ocorrer também quando funcionários são 

remunerados pela prestação de serviços.  

Com o capitalismo atual, essa prática difundiu-se amplamente em todo o mundo. Seus 

defensores alegam que a mesma proporciona maior disponibilidade de recursos para a 

atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, economizando 

recursos e desburocratizando a administração para as empresas. Por outro lado, os críticos e 

àqueles contrários a tal modelo, temem que, além da precarização das condições de trabalho, 

exista também uma possível equiparação ao trabalho escravo, além da existência de 

tratamento diferenciado entre os funcionários efetivos da empresa e os prestadores de serviços 

das terceirizadas (os quais, com pouca qualificação, se submetem a receber uma remuneração 

inferior e sem benefícios, diferentemente dos efetivos), aprofundando, assim, as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burocracia
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desigualdades entre os atores sociais, minando a força do grupo e abalando os alicerces do 

próprio Direito (VIANA; DELGADO; AMORIM, 2011). 

Embora o termo “Terceirização” seja recente, sua origem remonta à década de 40, na 

luta dos Estados Unidos contra o nazismo, ganhando bastante relevância durante a Segunda 

Guerra Mundial, com a necessidade de melhoramento das indústrias bélicas americanas, as 

quais destinaram a terceiros as atividades que não eram estratégicas para os seus objetivos 

principais, a produção de armamentos necessários à manutenção da supremacia aliada.  

A Terceirização é apenas uma das práticas cujos objetivos é aperfeiçoar o processo 

produtivo, aumentando a produção e reduzindo custos. Ela pode ocorrer em duas versões: a 

externa e a interna, como bem especificam em sua obra os autores Viana, Delgado e Amorim 

(2011):  

(...) externa, a terceirização fragmenta cada empresa em múltiplas parceiras, 

espalhando também os trabalhadores – mas dessa vez sem os problemas de antes, 

pois as novas tecnologias viabilizam o controle a distância. Em outras palavras, já é 

possível produzir sem reunir. 

(...) interna, a terceirização divide em cada empresa os trabalhadores, opondo 

efetivos a terceirizados, estes se sentindo – não sem alguma razão – inferiores 

àqueles, e ameaçando veladamente o seu lugar. Desse modo, já é possível até 

mesmo reunir sem unir. 

Está claro que o fenômeno da Terceirização decorreu da introdução de um novo método 

de produção, tendente a reduzir custos e aumentar a competitividade, inserindo-se, portanto, 

no ciclo de desenvolvimento e concorrência típico do capitalismo. Em meados do século XX, 

os trabalhadores brasileiros passaram a sofrer o efeito desse capitalismo, o que tornou 

necessário a adoção de medidas que protegesse os direitos desses trabalhadores, surgindo, em 

1943 a Consolidação das Leis trabalhistas (CLT), pelo Decreto nº 5.452/43. Na década de 60 

as primeiras noções sobre a Terceirização foram enfatizadas no Brasil pelas multinacionais 

que aqui se estabeleciam. Surgiram os decretos-leis n° 1.212 e 1.216, ambos de 1966, que 

autorizavam a utilização de serviços de segurança terceirizado. Em 1968 legalizou-se a 

locação de mão de obra por agências especializadas, através do decreto nº 62.756/68. Em 

1969, o decreto nº 1.034 regulou os serviços de vigilância em bancos, diretamente ou através 

de empresas prestadoras de serviços. Por conseguinte, veio à década de 70, onde se passou a 

terceirizar o setor de serviços, principalmente, os serviços de limpeza e de segurança para 

estabelecimentos bancários. Seguidamente, foi elaborada a Lei nº 6.019 de 1974, que trata do 

trabalho temporário. Posteriormente, veio a Lei nº 7.102 de 1983, regulamentada pelo decreto 
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nº 89.056 de 1983, permitindo a terceirização de serviços de vigilância e de transporte de 

valores (FREZ; MELLO, 2016). 

No Brasil, a Terceirização foi mais difundida a partir dos anos 90 e com o intuito apenas 

de reduzir os custos de mão de obra, sem se preocupar com ganhos na qualidade, eficiência, 

eficácia, especialização e produtividade (GIRARDI, 2006).  Como não havia, e ainda não há, 

uma legislação específica sobre a Terceirização, a prática do serviço temporário seguiu 

crescendo sem limites até a edição do Enunciado nº 256 do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) em 1986, que restringiu seu uso as hipóteses previstas nas leis anteriores. 

Posteriormente, em virtude do rigor excessivo com que o referido Enunciado tratava os 

serviços terceirizados, em 1993 o mesmo foi revisado, passando a entrar em vigor a Súmula 

nº 331 do TST, que propiciou um avanço na prática da Terceirização, permitindo não apenas a 

contratação de serviços de conservação e limpeza, como também serviços especializados 

referentes às atividades-meios do contratante. Contudo, apesar da Súmula 331 ter 

regulamentado minimamente esse processo, diversas hipóteses do uso da Terceirização, na 

prática, começaram a surgir e sequelas graves afetaram a classe trabalhadora, de forma que 

muitos dos envolvidos passaram a discutir a necessidade de uma regulamentação que 

impusessem limites de maior ou menor amplitude e melhor definição de conceitos com o 

intuito de evitar a precarização dos direitos trabalhistas (FREZ; MELLO, 2016). 

Foi então que surgiu o PL 4.330/2004, que visa alterar as regras para regulamentação da 

Terceirização no Brasil, tramitando desde esse ano no Congresso Nacional, sendo aprovado, 

inicialmente, pela Câmara dos Deputados, porém ainda com vários pontos polêmicos, como 

por exemplo, o que permite a terceirização em qualquer tipo de atividade, seja em empresas 

privadas, públicas ou de economia mista, bem como, a proposta de transferir toda e qualquer 

responsabilidade sobre os direitos trabalhistas para a empresa terceirizada eximindo, desta 

forma, a empresa contratante de eventuais problemas com os trabalhadores (PENA, 2016). 

Não há como fechar os olhos para esse processo, que dia-a-dia se consolida como uma 

saída encontrada pelas empresas para sustentar a competitividade das relações de produção. 

Dessa forma, pode-se perceber que a temática da Terceirização do trabalho no Brasil é muito 

complexa e ainda há muito que ser discutido entre os envolvidos (empresários sindicalistas e 

trabalhadores). No âmbito da UFRN, seguindo orientação federal, a terceirização da mão de 

obra ganha amplitude a partir de 1998, quando passou a substituir os cargos extintos e ocupar, 

paulatinamente, os cargos em extinção no âmbito da Administração Pública Federal 

(MEDEIROS, 2014). Fato esse, que não foi diferente no Restaurante Universitário, o qual em 

meados do ano 2000, passou a ter sua mão de obra efetiva substituída pela terceirizada, à 
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medida que surgiam as aposentadorias e as necessidades de ampliações do seu quadro 

funcional, visto o mesmo ser formado, predominantemente, por esses cargos extintos ou em 

processos de extinção. 

De acordo com Medeiros (2014), ao longo de mais de 15 anos de Terceirização na 

UFRN, muitos são ainda os questionamentos que envolvem as vantagens e desvantagens. 

Contudo, apesar dessas considerações a respeito da Terceirização, administração da UFRN 

tem visto a mesma de maneira positiva, visto que cumpre com seu objetivo principal de 

assumir atividades que não estão diretamente relacionadas às atividades fins e principais da 

instituição. 

 

1.2.3. Condições de Trabalho e Saúde do Trabalhador 

 

Ao se discutir a influência das condições de trabalho na saúde do trabalhador, se faz 

necessária uma breve abordagem sobre saúde no contexto do trabalho, bem como o 

entendimento do que venha a ser saúde, qualidade de vida e bem estar. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) define Saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental 

e social e não meramente a ausência de doença e Qualidade de Vida como a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

Inúmeros são os fatores que influenciam na qualidade de vida de um indivíduo, podendo 

esses ser objetivos, como por exemplo, as condições de saúde, salário e moradia, quanto 

subjetivo, tais como autoestima, humor entre outros. Contudo, independente do enfoque, os 

fatores socioambientais e, mais especificamente, o contexto onde se desenvolvem as relações 

e as vivências de trabalho, parecem ter impacto marcante na qualidade de vida, visto que a 

maioria da vida de um adulto é dedicada ao trabalho. 

O contexto atual das organizações é diretamente influenciado pelas mudanças advindas 

do processo da globalização. Desta forma, as organizações convivem diariamente com a 

evolução tecnológica e a competitividade do mercado de trabalho, situação esta que faz com 

que as empresas inovem cada vez mais para garantir a sua sobrevivência. Com isso, muitas 

delas focalizam seus esforços nos fins e esquecem os meios, isto é, pensam mais “no que 

fazer”, do que “no como fazer”, deixando de lado fatores importantes como as condições de 

trabalho (SALES, 2013).   

Costa (2013), Barbosa Filho (2010) e Peiró (2004) definem condições de trabalho como 

tudo o que envolve o trabalho e o seu entorno, como por exemplo, as condições ambientais, a 
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organização do processo de trabalho e as relações que são estabelecidas entre os atores sociais 

inseridos nele, sejam eles os gestores, colegas de trabalho ou clientes. 

Barbosa Filho (2010) define “Condições de Trabalho” como toda e qualquer variável 

presente no ambiente de trabalho capaz de alterar e/ou condicionar a capacidade produtiva do 

indivíduo, causando ou não alterações ou depreciações à saúde deste. Todavia, enfatiza-se a 

interferência direta do contexto organizacional na saúde dos trabalhadores. 

Borges et al. (2013), é enfática em seu relato quando afirma que “é pertinente 

preocupar-se em construir ferramentas para apreender como os trabalhadores percebem as 

condições de trabalho praticadas na atualidade” e, principalmente, com isso fazê-los entender 

o que está acontecendo com eles nesse mundo do trabalho em rápida transformação 

Desta forma, é importante ressaltar que essas condições quando esquecidas, fazem com 

que o trabalhador se sinta inseguro, apreensivo e com diversas incertezas sobre a sua garantia 

de emprego, o que favorece o surgimento de sintomas estressantes prejudiciais a sua saúde, 

podendo acarretar as ditas doenças diretamente ligadas ao trabalho, que estão descritas no 

Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2001).  

Os estudiosos vêm buscando relacionar as causas e os efeitos, tomando como base 

fatores múltiplos relacionados ao trabalho, características do trabalho, fatores pessoais e até 

mesmo fenômenos contemporâneos, tendo em vista o homem ser um ser social, que necessita 

ser visto de forma holística, incluindo aspectos psicológicos, econômicos, culturais, 

emocionais, familiares, entre outros. Em razão disto, vários estudos vêm sendo realizados ao 

longo dos anos, surgindo novas formulações acerca das relações entre fatores e aspectos das 

condições de trabalho, como explora Ramos et al (2002), nas categorias apresentadas abaixo: 

 

Quadro 2 - Taxonomia das Condições de Trabalho conforme Ramos et al (2002) 

           [continua] 

Categorias Conceitos 

Condições de emprego 
Contratação, salário, estabilidade, segurança, 

mercado de trabalho. 

Condições ambientais 
Ambiente físico, variáveis espaço-geográficas e 

dimensão espacial-arquitetônica. 

Condições de segurança 
Saúde do trabalhador, estresse e bem-estar 

psicológico. 

Características da tarefa 

Forma de realização do trabalho incluindo 

aspectos como conflito, expectativas do 

trabalhador, desempenho e participação. 
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Categorias Conceitos 

Processo de trabalho 
Relacionado com a divisão e organização do 

trabalho. 

Condições sociais ou organizacionais 
Engloba todo tipo de relações interpessoais e suas 

implicações no ambiente de trabalho 

Fonte: Adaptado de Ramos et al, 2002. 

 

Outro estudioso acerca dos influenciadores das condições de trabalho é Blanch (2003), 

para o qual condições de trabalho constituem circunstâncias em que se desenvolve o trabalho 

e que têm interferência direta na experiência laborativa e na dinâmica das relações, como por 

exemplo: 

 Contrato de trabalho determinando os direitos e os deveres de ambas as partes; 

 Disposição de fatores físicos, como iluminação, temperatura e equipamentos; 

 O espaço social evidenciado pela configuração do espaço de trabalho; 

 Disposição de riscos físicos e psicossociais de maneira a interferir na higiene e na 

segurança; 

 Características inerentes ao tipo de tarefa, que pode exigir atributos como 

criatividade, paciência e responsabilidade; 

 Rol de atividades; 

 Maneira como se dá a organização e divisão dos processos de trabalho; 

 Duração e intensidade quanto ao tempo das tarefas 

 Aspectos relacionados ao clima organizacional. 

No Brasil, autores como Borges, Alves-filho, Costa e Falcão (2013), também 

elaboraram uma taxonomia para as condições de trabalho abordando as seguintes categorias: 

 

Quadro 3 - Taxonomia das Condições de Trabalho conforme Borges et al (2013) 

           [continua] 

Categorias Conceitos 

Condições contratuais e jurídicas 

Refere-se aos aspectos jurídicos, contratuais (no 

caso de haver emprego), estabilidade, 

modalidades de contrato, sistema de incentivo e 

tempo dedicado ao trabalho. 
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Categorias Conceitos 

Condições físicas e materiais 

Contemplam aspectos mais concretos do entorno 

do trabalho como condições físicas, instalações, 

espaço arquitetônico, condições de segurança 

física e/ou material, formas de lidar com o 

impacto do espaço geográfico e condições 

climáticas. 

Processos e características do trabalho 

Dizem respeito ao conteúdo das atividades de 

trabalho, à organização e divisão do trabalho, as 

demandas do posto de trabalho, os modos de 

execução das tarefas e ao desempenho do 

trabalhador. 

Condições do ambiente sociogerencial 

Incluem aspectos das relações verticais e 

horizontais de trabalho, práticas sociais de 

gerência ou gestão e aquelas relacionadas com a 

inserção no mercado de trabalho como parcerias, 

redes de trabalho formais e informais, entre 

outras. 

Fonte: Adaptado de Borges et al, 2013. 

 

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 45% da população 

mundial e aproximadamente 58% da população acima de 10 anos de idade faz parte da força 

de trabalho que sustenta a base econômica e material dos países, o que implica em 

dependência da capacidade de trabalho dos indivíduos. Portanto, o desenvolvimento 

socioeconômico e sustentável alcançado pela produtividade destes trabalhadores somente 

pode ser mantido com a concretização dos princípios de saúde do trabalhador e da saúde 

ocupacional. Para tal, tomando-se por base as formas diferentes de se compreender o mundo 

do trabalho e as condições apresentadas pelas organizações para o desenvolvimento das 

atribuições de cada função (com seus fatores particulares e específicos), não se pode 

generalizar as categorias apresentadas, se fazendo necessário, assim, que estudos individuais e 

específicos sejam realizados para cada tipo de organização, levando-se em consideração sua 

área de atuação, desafios, características de trabalho e o perfil de seus profissionais e suas 

relações (BORGES et al, 2013). 

O tema “Saúde do Trabalhador” surgiu no Brasil na década de 80, no conhecido 

Movimento pela Reforma Sanitária, o que, por sua vez, foi influenciado pela Reforma 

Sanitária italiana. Com o passar dos anos, os movimentos de lutas envolvendo técnicos de 

saúde, Ministério da Saúde e trabalhadores foram acontecendo e ganhando força, até que uma 
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nova perspectiva emerge, a chamada  “Saúde do trabalhador”. Nela, o trabalhador passou a 

ser visto como um sujeito ativo do processo de saúde-doença, o que se diferencia totalmente 

da ideia de trabalhador-objeto de atenção à saúde proposto pela Saúde Ocupacional e pela 

Medicina do Trabalho. Com isso, reuniu-se saberes interdisciplinares, permitindo um melhor 

conhecimento e uma melhor proposta quanto ao cuidado da saúde do trabalhador, a qual 

passou a constituir uma área da saúde pública responsável pelo estudo e pela intervenção nas 

relações entre trabalho e a saúde (JOIA, 2016). 

É importante ressaltar que, aos poucos, a Saúde do Trabalhador vem sendo incorporada 

as atividades do Sistema Único de Saúde (SUS) e que em 2012 entrou em vigor a Portaria Nº 

1.823, a qual instituiu a Política Nacional do Trabalhador e Trabalhadora, que tem por 

finalidade, de acordo com o Art 2º: 

Definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três 

esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da 

atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando à 

promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos (BRASIL, 

2012). 

Com a instituição dessa política, que visa à redução de acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho, através de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área da saúde, o Estado 

garante os direitos dos trabalhadores. Trata-se, assim, de um reconhecimento da estreita 

relação entre saúde e trabalho, pois, como afirma Dejours (2004), a saúde nunca vai estar 

desvinculada dos aspectos do trabalho, visto que o sofrimento é inerente ao ambiente laboral, 

sendo toda organização desestabilizadora da saúde, portanto, os aspectos do trabalho afetam 

profundamente os indivíduos física e psiquicamente, necessitando assim de políticas de saúde 

que realmente promovam a redução dos riscos ocupacionais para o melhor bem-estar do 

trabalhador. 

 

1.2.4. Riscos Ocupacionais 

 

Persona (1998) e Martins (2006), afirmam que Hipócrates, 400 a.C relatou em sua obra 

“Água, Ares e Lugares” a intoxicação por chumbo em trabalhadores e passou ser considerado 

um dos primeiros autores a preocupar-se com a saúde de trabalhadores e doenças 

profissionais. Data de 1700 o primeiro trabalho científico acerca do tema “trabalho como 

causa de doença”, que foi intitulado “MorbisArtificumDiatriba”- As doenças dos 
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trabalhadores, de autoria de Bernardino Ramazzini, o qual apregoa que “é melhor prevenir do 

que remediar” e “que todo trabalho praticado em excesso pode ser perigoso”. 

Doenças do trabalho ou doenças ocupacionais são definidas por Abreu e Spinelli 

(2011), como estados patológicos que podem ser atribuídos diretamente ao meio ou as 

condições onde se realiza o trabalho.  

A análise das características dos processos de trabalho com potencial de repercussão na 

saúde dos trabalhadores exige a utilização de conceitos mediadores (risco, carga de trabalho, 

exigências ou requerimentos) que dizem respeito às condições materiais ou a componentes 

mais qualitativos, derivados da organização do trabalho, possibilitando, assim, a identificação 

de situações geradoras de efeitos potenciais ou reais sobre a saúde de grupos, categorias e 

setores (Gomez et al., 2011).  

Riscos se referem à possibilidade de se prever as situações ou eventos através do 

conhecimento de parâmetros de distribuição de probabilidades, contemplando as margens de 

efeitos adversos (FIOCRUZ, 2009). 

Entende-se por agente de risco, qualquer componente de natureza física, química e 

biológica que possa comprometer a saúde do homem, dos animais, do ambiente ou qualquer 

dos trabalhos desenvolvidos (BRASIL, 1978). 

Os riscos ocupacionais consistem em fatores existentes no processo de trabalho e podem 

ser classificados em função da origem dos seus materiais (máquinas, método de trabalho, 

espaço físico, etc.), devido à forma de organização do trabalho (espacial, temporal, etc), 

conforme a natureza da fonte, a área de alcance ou ação, a relação com o exercício da 

atividade ou lesão. (MATTOS, 1996). 

Inúmeros são os riscos (físicos, biológicos, químicos, ergonômicos, de acidentes, 

psicossociais) relacionados à organização do trabalho, assim como os efeitos para a saúde dos 

trabalhadores que se expõem a estas condições.  

Conforme a Portaria nº 3.214, do Ministério do Trabalho do Brasil de 1978, os riscos 

laborais estão classificados em cinco tipos e essa classificação encontra-se descrita na Norma 

Regulamentadora nº 5 (NR-5), apresentando as seguintes definições: 

 Riscos de Acidentes: qualquer fator que coloque o trabalhador em situação 

vulnerável e possa afetar sua integridade, e seu bem-estar físico e psíquico. São 

exemplos de riscos de acidentes: as maquinas e equipamentos sem proteção, 

probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, 

armazenamento inadequado, etc. 
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 Riscos Ergonômicos: qualquer fator que possa interferir nas características 

psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. 

São exemplos de riscos ergonômicos: o levantamento de peso, ritmo excessivo 

de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc. 

  Riscos Físicos: consideram-se agentes de risco físico as diversas formas de 

energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, calor, 

frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração, etc. 

 Riscos Químicos: consideram-se agentes de risco químico, as substâncias, 

compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela 

via respiratória, nas formas de poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou 

vapores, ou que seja, pela natureza da atividade, de exposição, possam ter 

contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. 

 Riscos Biológicos: consideram-se como agentes de risco biológico as bactérias, 

vírus, fungos, parasitos, entre outros. 

O Quadro a seguir resume a relação trabalho e riscos: 

 

Quadro 4 – Categorias de fatores ou condições de risco, efeitos sobre a saúde e setores/categorias profissionais 

relacionadas.            

Fatores de risco Efeitos para a saúde Setores/categorias 

Riscos físicos 

Temperatura extremas: calor, 

frio e umidade 
Fadiga, gripes e resfriados 

Ambientes fechados com ar 

condicionado. 

Ruído Surdez, nervosismo (estresse) 
Trabalhos com máquinas ou 

outras fontes de ruído 

Iluminação 
Problemas de visão, dores de 

cabeça, risco de acidentes 
Ambientes mal iluminados 

Riscos ergonômicos 

Esforços físicos 

Porsturas forçadas 

Movimentos repetitivos 

Problemas na coluna 

Doenças osteomusculares 

relacionadas ao trabalho 

Postos de trabalho mal 

projetados e com trabalho 

estático ou repetitivo 

Riscos relacionados à organização do trabalho 

Trabalho repetitivo e 

monótono 

Lesões por esforço repetitivo, 

estresse e desmotivação 

Trabalhadores de banco, 

processamento de dados 

Trabalho sob forte pressão e 

cobrança 

Fadiga física e mental, 

predisposição a acidentes, 

estresse 

Redução de efetivos e aumento e 

aumento de responsabilidade 

Fonte: Asmus, Meyer e Castro, 2009. 
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Com as mudanças significativas que ocorreram no mundo do trabalho nas últimas 

décadas, alguns riscos emergentes surgiram no campo da segurança e saúde ocupacional, 

além de riscos físicos, biológicos e químicos, os riscos psicossociais se acentuaram, sendo 

estes considerados um dos grandes desafios contemporâneos (JARDIM; QUALHARINI, 

2005). 

Os fatores de risco à saúde devem ser analisados sob múltiplos aspectos, como por 

exemplo, a intensidade, o tempo de exposição e a organização temporal da atividade, a 

duração do ciclo de trabalho, a distribuição das pausas ou a estrutura dos horários 

(SERVILHA; LEAL; HIDAKA, 2010). 

Estudos evidenciaram que a relação entre incidência de acidentes de trabalho e 

mortalidade não é tão baixa, significando que existe um pequeno potencial de mortalidade e 

um grande potencial de morbidez. No Brasil, no ano de 2014 foram registrados 704.136 

acidentes de trabalho (acidentes típicos, de trajeto e doenças do trabalho), o que vem 

crescendo bastante nos últimos anos (BRASIL, 2014). 

Essas doenças relacionadas ao trabalho, que já foram reconhecidas, encontram-se 

classificadas e organizadas por nomenclatura e codificação na última revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), além de outras entidades nosológicas, a fim de subsidiar 

os diagnósticos, tratamentos, vigilâncias e a relação das doenças com o trabalho, entre outras 

providências necessárias (SERVILHA; LEAL; HIDAKA, 2010). 

A legislação trabalhista brasileira conta com um detalhado conteúdo sobre a saúde e 

segurança no trabalho, o qual se encontra distribuído nas chamadas Normas 

Regulamentadoras (NR), com diversificados temas e questões relativos aos diversos tipos de 

agravos à saúde, objetivando nortear as ações de saúde que devem ser tomadas diante das 

doenças ocupacionais, como mostra o Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 5 - Número e tema das Normas Regulamentadoras Brasileiras (NR) 

           [continua] 

Número NR Tema da NR 

1 Disposições gerais 

2 Inspeção prévia 

3 Embargo ou interdição 

4 Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho 

5 Comissão interna de prevenção de acidentes 

6 Equipamentos de proteção individual – EPI 

7 Programas de controle médico de saúde ocupacional 
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8 Edificações 

9 Programa de prevenção de riscos ambientais 

10 
Segurança em instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, 

armazenagem e manuseio de materiais 

11 
Regulamento técnico de procedimentos para movimentação, armazenagem e manuseio 

de chapas de mármore, granito e outras rochas 

12 Máquinas e equipamentos 

13 Caldeiras e vasos de pressão 

14 Fornos 

15 Atividades e operações insalubres 

16 Atividades e operações perigosas 

17 Ergonomia 

17 Anexo I Trabalho dos operadores de checkouts 

17 Anexo II Trabalho em teleatendimento/telemarketing 

18 Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

19 Explosivos 

19 Anexo I Segurança e saúde na indústria de fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos 

20 Líquidos combustíveis e inflamáveis 

21 Trabalho a céu aberto 

22 Segurança e saúde ocupacional na mineração 

23 Proteção contra incêndios 

24 Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho 

25 Resíduos industriais 

26 Sinalização de segurança 

27 Registro profissional do técnico de segurança do trabalho no MTB 

28 Fiscalização e penalidades 

29 Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário 

30 Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho aquaviário 

30 Anexo I Pesca comercial e industrial 

31 
Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, 

exploração florestal e aquicultura 

32 Segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde 

33 Segurança e saúde no trabalho em espaços confinados 

Rurais 1 Disposições gerais 

2 Serviço especializado em prevenção de acidentes do trabalho rural – SEPATR 

3 Comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho rural – CIPATR 

4 Equipamento individual – EPI 

5 Produtos químicos 

Fonte: Brasil, 2015. 
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A ausência do trabalhador em seu local de trabalho, por qualquer motivo, é denominada 

absenteísmo e o que leva esse trabalhador a faltar não deve ser citado como causa única, e sim 

um somatório de fatores, como por exemplo, demográficos, biológicos, sociais, de 

organização do trabalho e psicossociais, tornando assim o assunto de difícil solução 

(ISOSAKI, 2005). Essas ausências produzidas pelas doenças ocupacionais e pelos acidentes 

de trabalho causam grandes abalos na produtividade e, consequentemente, na economia do 

país. Uma das atividades que sofre maior prejuízo é o setor de alimentação (SANTANA, 

1996). 

Como o setor de alimentação coletiva está em crescente expansão e é um setor de 

trabalho intensivo que, de maneira geral, expõe os funcionários a constantes exigências de alta 

produtividade em tempo limitado, ritmo acelerado e pouco controle sobre o próprio trabalho, 

acarreta, assim, insatisfações, cansaço excessivo, queda de produtividade, acidentes e 

problemas de saúde com frequência (SANTANA, 1996). 

Entre os aspectos potencializadores de agravos à saúde do trabalhador, destacam-se 

nesse setor os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e os fatores 

Psicossociais. 

 

1.2.5. Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

 

Assim como Abreu e Spinelli (2011), Matos (2000) também considera as UAN 

ambientes de trabalho que oferecem uma série de riscos ocupacionais, pois o trabalho nesses 

ambientes é caracterizado por movimentos repetitivos, levantamento de peso excessivo e 

permanência de pé por períodos prolongados. Em virtudes dessas características, para muitos 

servidores, o trabalho na produção de alimentos é visto como provisório (MATOS, 2000). 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORT são caracterizados 

pela incapacidade laboral, temporária ou permanente e implica em quadros clínicos do 

sistema musculoesquelético adquiridos pelo trabalhador como resultado da utilização 

excessiva das estruturas anatômicas e da falta de tempo para recuperação desse sistema. Pode-

se citar como sintomas desse quadro a dor, a parestesia, a sensação de peso e fadiga, as 

tenossinovites, sinovites e compressão de nervos periféricos (BRASIL, 2001). 

Embora a investigação sobre DORT já tenha evoluído bastante nas últimas décadas, na 

área de serviços de alimentação poucos são os estudos cuja análise é voltada para o conjunto 

de trabalhadores envolvidos no processo produtivo de refeições ou de seu ambiente de 

trabalho, bem como sobre as características organizacionais que interferem na saúde dos 
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mesmos, assim como não há muitos estudos que objetivem identificar fatores de risco para 

DORT (JORGE et al., 2009). 

No estudo de Matos e Proença (2003), e Costa (2003), é destacado como condicionantes 

físicos e gestuais o esforço físico, a realização da maioria das atividades na posição de pé, o 

grande deslocamento (chegando a 7,9km por 8 horas de jornada de trabalho), os movimentos 

repetitivos, a adoção de posições incômodas e o levantamento de peso de forma inadequada. 

Costa (2003) trata também dos condicionantes ambientais e destaca os espaços de 

trabalho mal projetados, com número insuficiente de equipamentos ou com manutenção 

precária, além do desconforto térmico, umidade elevada e ruído excessivo. 

Com relação aos aspectos técnico-organizacionais que afetam o desenvolvimento do 

trabalho, alguns estudos apontam a sobrecarga de trabalho, gerada particularmente pelo 

número reduzido de operadores para dar conta de uma grande quantidade de refeições a serem 

produzidas; o ritmo excessivo na execução das tarefas em função dos horários de distribuição 

das refeições e a ausência de pausas para recuperação do desgaste (MATOS; PROENÇA, 

2003; NOVELLETO; PROENÇA, 2003; ABREU; SPINELLI, 2002). 

Novelleto e Proença (2003) constataram em sua pesquisa que várias inadequações nas 

condições de trabalho eram agravadas durante o processo de produção de refeições, tendo 

início no planejamento do cardápio. A frequência de determinadas preparações exigia um 

grande número de trabalhadores para operacionalizá-las, muitas vezes em posturas 

inadequadas e executando tarefas monótonas e repetitivas. As autoras enfatizam que o 

planejamento de cardápio deve levar em consideração o número de operadores e priorizar 

técnicas de preparo diferentes, no sentido de alternar as posturas a ser adotadas pelos 

funcionários durante a execução de suas tarefas e, com isso, diminuir a monotonia e melhorar 

o ritmo de trabalho. 

Após um estudo de entrevista com 189 funcionários, Casarotto e Mendes (2006) 

verificaram que instrumentos pesados, com desenho antiergonômico e dimensionamento 

inadequado, provocavam a ocorrência de posturas que contribuíam para o aparecimento de 

DORT e dores na coluna. Esses autores concluíram, ainda, que as atividades desenvolvidas 

nas cozinhas industriais estudadas apresentavam riscos ocupacionais em virtude do ruído 

excessivo, exaustores barulhentos, umidade excessiva no verão, temperatura elevada próximo 

ao fogão, ventilação insatisfatória devido a projetos inadequados no sistema de ventilação, 

chão molhado e escorregadio e armazenamento inadequado de utensílios, enfim a falta de 

planejamento ergonômico no projeto das cozinhas avaliadas, os utensílios de trabalho 
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associados à manutenção deficiente dos equipamentos utilizados eram responsáveis pelo 

grande número de acidentes e doenças ocupacionais. 

Pessoa, Cardia e Santos (2010), constataram em seu estudo que esses distúrbios geram 

efeitos que atingem o ser humano como um todo, visto que o sofrimento, decorrente da dor e 

das limitações funcionais, não afeta apenas o físico, mas acarreta também agravos 

psicoemocionais, apesar de tal efeito não ser facilmente diagnosticado.  

 

1.2.6. Fatores Psicossociais 

 

Os riscos psicossociais no trabalho constituem um tema que, face às múltiplas 

transformações que tem acontecido no mundo laboral, tendem a continuar a ser uma 

preocupação nos próximos anos. 

Reconhece-se que as mudanças significativas que têm vindo a ocorrer no mundo do 

trabalho resultaram em riscos ditos emergentes, ou seja, riscos novos e em crescente 

expansão. Estes riscos adquiriram uma maior relevância face às evidências da sua relação 

com o aumento de processos patológicos nos trabalhadores (AGÊNCIA EUROPÉIA PARA 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, 2010 e VILLALOBOS, 2004). 

A definição mais comum de psicossocial é a interação entre fatores psicológicos e 

sociais. Assim, os riscos psicossociais são aqueles aspectos dos processos de trabalho e da 

organização e gestão do trabalho que têm o potencial para causar danos psicológicos, sociais e 

físicos (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2013). 

Para a Organização Internacional do Trabalho (2013), os fatores psicossociais no 

trabalho se referem às interações entre ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições 

organizacionais e capacidades, necessidades, cultura do trabalhador e considerações pessoais 

extra-laborais, que podem por meio da percepção e experiência influenciar a saúde, o 

desempenho e a satisfação no trabalho. Assim: 

“Os fatores psicossociais no trabalho consistem em interações no ambiente de 

trabalho, do conteúdo, da natureza e das condições de trabalho, por um lado, e, por 

outro, as capacidades, as necessidades, os costumes, a cultura e as condições de vida 

dos trabalhadores fora do trabalho, esses fatores são susceptíveis de influenciar a 

saúde, o rendimento e a satisfação no trabalho”. OIT (2013). 

Para Gollac e Bodier (2011) os fatores psicossociais de risco no trabalho, podem ser 

agrupados em seis dimensões: a intensidade do trabalho e o tempo de trabalho; as exigências 

emocionais; a falta/insuficiência de autonomia; a má qualidade das relações sociais no 
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trabalho; os conflitos de valores e a insegurança na situação de trabalho/emprego. Baseado 

nestas dimensões esses riscos são um desafio para segurança e saúde no trabalho. 

Para Coelho (2013), os riscos psicossociais estão relacionados com a saúde e o bem-

estar dos trabalhadores e se expressam, geralmente, no stress ocupacional, na síndrome de 

Burnout, na violência no trabalho (principalmente no assédio moral e sexual), nos aspectos 

relacionados à mobilização emocional e na interface casa -  trabalho. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2013) as doenças profissionais 

causam um número de mortes seis vezes maior do que os acidentes laborais. Tomando-se por 

base esses dados e, o que foi constatado por Costa e Santos (2013) em seu estudo, há uma 

enorme necessidade de mais pesquisas que permitam um maior aprofundamento dos dados 

relacionados ao campo de trabalho e a realidade dos trabalhadores, bem como estudar 

soluções de avaliação e intervenção, tanto a nível individual como coletivo, buscando a 

origem dos riscos. 

Com essa visão de ampliar os conhecimentos acerca desses riscos, Costa (2012) 

realizou um estudo no qual relacionou os fatores das dimensões das condições de trabalho e a 

saúde psíquica dos trabalhadores na área de saúde e constatou que a saúde psíquica sofre 

influência das condições laborais e, portanto, há uma tendência de que, quanto mais 

desfavoráveis essas condições, mais deteriorada a saúde psíquica e os afetos com relação ao 

trabalho. 

A pesquisa desenvolvida por Caran et al (2011) também deixa claro a relação entre as 

condições laborais e o desenvolvimento de transtornos psicológicos no ambiente de trabalho, 

neste caso, com docentes de uma universidade pública, enfatizando a necessidade de 

intervenções nos ambientes laborais para que os riscos sejam reduzidos e não venham a 

prejudicar a saúde dos profissionais nele envolvido. 

Outro estudo que buscou clarificar os conhecimentos e somar informações que tratam 

dos riscos psicossociais foi o desenvolvido por Fischer (2012), o qual se focou na categoria 

bancária e constatou que os fatores psicossociais no trabalho têm uma íntima relação com a 

percepção de saúde (deteriorada) nessa categoria profissional. 

No âmbito da UFRN, Campelo (2015) também pesquisou essa relação das condições de 

trabalho e o desenvolvimento de problemas psíquicos, constatando a existência de uma forte 

relação entre as condições desfavoráveis encontradas e o abalo a saúde psíquica, em alguns 

setores dessa instituição. 

Os fatores psicossociais tem sido o alvo prioritário de atenção por parte dos países 

membros da União Europeia, sendo considerados pelos representantes dos diversos institutos, 
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como o campo de investigação mais importante no futuro, dada a alta prevalência dos 

problemas de saúde mental (elevado estresse, violência no trabalho, assédio moral, síndrome 

de Burnout, entre outros) relacionados às condições de trabalho (EUROPEAN AGENCY 

FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK, 2012).  

Baseado nessa alta prevalência, a União Europeia estabeleceu diretrizes de um 

programa de gestão de riscos psicossociais no trabalho Psychosocial Risk Management – 

European Framework (PRIMAEF), cujo objetivo é fornecer um modelo de promoção de 

políticas e práticas de gestão desses riscos nos quais se prevê identificação dos riscos, 

intervenções e avaliações das intervenções (WHO, 2008). 

A proposição de Programas nos moldes do PRIMAEF parece indicar que há uma 

sensibilização em relação ao tema. No entanto, apesar da saúde do trabalhador ter se tornado 

alvo de preocupação nos últimos anos, a comunicação dos acidentes de trabalho, por exemplo, 

ainda é facultativa, o que pode gerar uma interpretação diferente com relação ao problema 

apresentado e a atividade laboral (MARTINS, 2006). Contudo, os custos com as doenças 

ocupacionais e os acidentes de trabalho são relevantes e os seus efeitos na vida do trabalhador 

devem ser considerados como sério problema de saúde pública, cabendo ao Estado à atenção 

para com esses problemas, visto que os acometidos, geralmente, estão em idade produtiva, e 

cada trabalhador incapaz fora do mercado elimina contribuições ao serviço e, ao mesmo 

tempo, onera os serviços previdenciários do país (SANTANA, 1996). 

  

1.3. GERENCIAMENTO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO 

 

No Brasil, as relações entre trabalho e saúde do trabalhador formam um mosaico, 

coexistindo múltiplas situações de trabalho caracterizadas por diferentes estágios de 

incorporação tecnológica, diferentes formas de organização e gestão, relações e formas de 

contrato de trabalho, que se reflete sobre o viver, o adoecer e o morrer dos trabalhadores 

(BRASIL, 2001). 

Essa diversidade de situações de trabalho, padrões de vida e de adoecimento tem se 

acentuado em decorrência das conjunturas política e econômica. O processo de reestruturação 

produtiva, em curso acelerado no país a partir da década de 90, tem consequências, ainda 

pouco conhecidas, sobre a saúde do trabalhador, decorrentes da adoção de novas tecnologias, 

de métodos gerenciais e da precarização das relações de trabalho. 

No setor de alimentação coletiva não é diferente. A literatura especializada identifica 

importantes pressões e dificuldades de gerenciamento de mão de obra no trabalho, além de 
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aspectos que envolvem desde os desafios das condições ambientais até a qualidade dos 

produtos, passando por questões de higiene dos alimentos e preparações e pelo atendimento 

de normas que regem a sua distribuição e consumo. Esse setor desempenha um importante 

papel em termos de economia e saúde pública, na medida em que afeta o estado nutricional e 

o bem-estar da população por meio da qualidade do alimento que produz. No entanto, os 

gestores não devem se preocupar só com a qualidade dos produtos, mas também com os 

fatores interferentes, que vão desde a escolha da matéria-prima, equipamentos, 

armazenamentos, produção até a qualificação dos seus trabalhadores e sua qualidade de vida 

(AGUIAR, 2003). 

Uma organização, independentemente do seu tamanho e de sua área de atuação deve se 

estruturar sempre sobre um elemento básico: seus colaboradores, visto que o ser humano é 

sem dúvida o diferencial mais importante e complexo, com características e necessidades 

variadas, emoções, cultura, criatividade, atitudes imprevisíveis, dentre outras. A organização 

do trabalho, horários, organograma, cargo e funções, descrições de atividades, divisão de 

tarefas e responsabilidades, associadas à garantia de condições de trabalho dignas, são, 

portanto, instrumentos de gestão de grande valia no favorecimento da qualidade de vida dos 

mesmos (ALEVATO; ARAÚJO, 2009). 

A atenção com relação às condições de trabalho, as exigências das atividades, as 

características do serviço e a organização do trabalho são desafios importantes à gestão de 

forma a evitar as insatisfações que motivam grande parte dos problemas de absenteísmo e 

rotatividade registrados neste segmento profissional. 

O ambiente de trabalho, com seus inúmeros aspectos, converte-se, por vezes, em um 

grande agressor para saúde do trabalhador, seja qual for à origem do desequilíbrio. A fórmula 

ideal para a vida humana consiste em manter em equilíbrio os componentes biológicos e 

psíquicos da personalidade e os fatores sociais e do ambiente, conservando desta forma o bom 

estado de saúde e o bem-estar social. 

A Saúde Ocupacional avança com uma visão interdisciplinar focada na 

multicausalidade, na qual um conjunto de fatores de riscos é considerado na produção da 

doença. 

O reconhecimento do papel do trabalho na determinação e evolução do processo saúde-

doença dos trabalhadores tem implicações éticas, técnicas e legais, que se refletem na 

organização e no provimento de ações de saúde para esse segmento da população. Nesta 

perspectiva, a condição básica para definição de ações de saúde para os trabalhadores, parte 

do conhecimento da relação causal ou do nexo entre um determinado evento de saúde-dano 
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ou doença-individual ou coletiva, potencial ou instalado, e uma dada condição de trabalho. 

Desta forma, faz-se necessário iniciar o processo pela identificação e controle dos fatores de 

riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho e/ou a partir do diagnóstico, 

tratamento e prevenção dos danos lesões ou doenças provocadas por esse trabalho, no 

indivíduo ou coletivo de trabalhadores (BRASIL, 2001). 

É importante ressaltar, que o amplo, eficaz e eficiente gerenciamento para eliminação 

desses riscos reduz a incidência ou modifica o curso evolutivo da doença ou agravo à saúde. 

Para isso, é imprescindível levar em consideração os relatos dos trabalhadores, tanto 

individual quanto coletivo, pois apesar da evolução das pesquisas para este tipo de estudo, 

muitas vezes apenas os trabalhadores sabem descrever as reais condições, circunstâncias e 

imprevistos que ocorrem no cotidiano e são capazes de explicar o adoecimento (BRASIL, 

2001). 
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CAPITULO 2. INVESTIGANDO AS CONDIÇÕES E OS RISCOS INERENTES AO 

TRABALHO NO RU: METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva desenvolvida com os 

profissionais do Restaurante Universitário. O estudo empírico empreendido visou obter 

informações e efetuar a análise de uma realidade social e dinâmica, objetivando, pois, analisar 

os fenômenos e características da população e as relações entre as variáveis (GONSALVES, 

2001).  

Enquanto estratégia de pesquisa tratou-se de um estudo de caso do tipo multimétodos, 

tendo em vista o uso de diferentes métodos de forma combinada (FREITAS, 2000). A partir 

desta abordagem mais ampla, que envolveu um estudo aprofundado de um ou poucos objetos, 

buscou-se gerar “informações ricas e detalhadas que mantivessem intactas as perspectivas dos 

participantes e possibilitasse uma compreensão do contexto” (GRUBITS, 2004). A escolha do 

método se deu pela possibilidade de desenvolver um estudo mais sistemático no Restaurante 

Universitário, visto ser o local de trabalho da pesquisadora.  

A investigação foi realizada no Restaurante Universitário da UFRN, localizado na 

cidade do Natal-RN e se deu a partir de uma perspectiva psicossocial. Buscou-se identificar as 

condições de trabalho e riscos psicossociais inerentes a esse ambiente laboral que pudessem 

estar relacionados aos agravos à saúde dos funcionários.  

Em relação à população que integra o universo da pesquisa, a unidade em questão tem 

um funcionamento ininterrupto das 05 às 20 horas, de domingo a domingo e conta com 87 

funcionários (entre diretora, coordenadora de controle de materiais e abastecimento, 

coordenadora de nutrição, coordenadora de educação nutricional, nutricionistas, auxiliar 

administrativo, auxiliar de atividades I, almoxarife, armazenista, motorista, cozinheiro, 

auxiliar de cozinha, copeiro, ASG, auxiliar de limpeza, jardineiro e vigilante). A pesquisa foi 

realizada com os funcionários efetivos e terceirizados do restaurante, os quais foram 

abordados em seus horários de expedientes de trabalho. Essa amostra foi definida por 

conveniência e foram incluídos todos os funcionários que quiseram participar do estudo, 

sendo o único critério de inclusão a vinculação ao RU. Assumiu-se, ainda, o compromisso 

com a privacidade e confidência dos dados a serem utilizados, preservando-se a integridade 

dos participantes. 

Em relação aos procedimentos de investigação, a Figura 2 abaixo sintetiza as etapas da 

pesquisa. 
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Figura 2 - Fluxograma representativo das etapas da pesquisa 

 Fonte: Autoria própria, 2015. 

 

Inicialmente, foi feito o levantamento bibliográfico baseado em teses, dissertações, 

artigos científicos e livros de bases indexadas, juntamente com a pesquisa documental, de 

modo a identificar o que já foi sistematizado sobre o tema na literatura e no âmbito 

institucional (documentos, relatórios e outras formas de comunicação). Essa etapa foi 

concretizada a partir da sistematização dos estudos que permitisse um maior entendimento em 

relação aos constructos condições de trabalho, saúde do trabalhador, riscos ocupacional e 

riscos psicossociais, bem como em função do levantamento de dados derivados de estudos 

correlatos e outras informações sobre o setor investigado.  

Em relação aos procedimentos de coleta, foram utilizados questionários e observação 

sistemática do contexto de trabalho. Inicialmente, foi feita a divulgação da pesquisa, visando 

sensibilizar e informar os possíveis participantes. Na sequência, foram aplicados o 

Questionário de Condições de Trabalho (QCT) e o Protocolo de Avaliação dos Riscos 

Psicossociais no Trabalho, por uma equipe treinada, sem interferência da pesquisadora. 

O Questionário de Condições de Trabalho (QCT) foi elaborado e validado em varias 

categorias de trabalhadores por Borges et al (2013). Tal instrumento contém perguntas para 

identificação sociodemográfica e funcional e outras relacionadas a situações e características 

das atividades laborais, buscando identificar, a partir da percepção dos funcionários, os 

aspectos inerentes ao entorno do trabalho, notadamente no que se refere às condições 

contratuais e jurídicas; físicas e materiais; processos e características da atividade; condições 

do ambiente sociogerencial.  

O Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), 

desenvolvido por Facas (2013), foi o instrumento utilizado para identificar os riscos inerentes 

1º 

•Pesquisa documental e levantamento de dados secundários (quantitativo 
de setores e servidores do grupo em estudo) 

2º 

•Observação e definição dos setores para aplicação dos questionários (87 
funcionários) 

3º 
• Apresentação da proposta e sensiblização para a participação 

4º 

•Visitas ao setor, observação do processo de trabalho e aplicação dos 
questionários 

5º 
•Análise e interpretação dos dados obtidos 
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ao contexto de trabalho. Nele são avaliadas quatro dimensões que envolvem a relação 

trabalhador - organização do trabalho, a saber: organização prescrita do trabalho, estilos de 

gestão, sofrimento patogênico e danos psicossociais. O PROART é composto por quatro 

escalas: Escala da Organização Prescrita do Trabalho, Escala de Estilos de Gestão, Escala de 

Sofrimento Patogênico no Trabalho e Escala de Danos Relacionados ao Trabalho.  As quatro 

escalas apresentam um escalonamento de resposta do tipo Likert de frequência em cinco 

pontos, variando entre 1 (Nunca) e 5 (Sempre). A Escala da Organização Prescrita do 

Trabalho (EOPT) tem 19 itens referentes à forma como o trabalho, a partir das normas, regras, 

demandas e expectativas impostas pela organização, está organizado para o trabalhador. A 

escala objetiva apreender as representações que os trabalhadores têm acerca das tarefas que 

precisam realizar; das condições materiais oferecidas para suas execuções; da flexibilidade de 

prazos, ritmos e normas; da variabilidade das tarefas; e da autonomia e liberdade para realizar 

e falar sobre o trabalho. A Escala de Estilos de Gestão (EEG) tem 26 itens voltados para a 

investigação das formas de sentir, pensar e agir compartilhadas na organização, entendendo-as 

como parte constituinte do estilo de gestão adotado (representados nos estilos Realizador, 

Individualista, Coletivista e Normativo). A Escala de Sofrimento Patogênico no Trabalho 

(ESPT) analisa, em 28 itens, três dimensões (Inutilidade, Indignidade e Desqualificação) 

relativas ao sofrimento psíquico no trabalho. A Escala de Avaliação dos Danos Relacionados 

ao Trabalho tem 23 itens que investigam as disfunções físicas, psicológicas e sociais 

provocadas pelo confronto com determinada organização do trabalho e seus decorrentes estilo 

de gestão e vivencias de sofrimento.  

Todos os procedimentos foram associados à observação direta para compreender o 

processo de trabalho a partir das dimensões tecnológicas, organizacionais e sociais.  

Após coletados, os dados foram organizados e tabulados em um banco de dados e 

analisados utilizando estatística descritiva, o Teste do Qui-quadrado e a Correlação de 

Pearson, ambos por meio do software estatístico SPSS
®
Statistical Package for the Social 

Sciences versão 22. O teste do Qui-quadrado, com significância de 5% (p< 0,05), foi utilizado 

a fim de verificar a associação ou independência entre duas variáveis. Para verificar a 

correlação entre as variáveis da pesquisa foi efetuada a matriz de Correlação de Pearson. 

Obtidos os resultados, estes foram analisados e, tomando a literatura disponível sobre o 

tema como referencia, foram sugeridas intervenções viáveis ao sistema organizacional, 

visando à melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, da saúde do trabalhador, 

com vistas à redução de despesas públicas e a contenção dos gastos advindos dos 

afastamentos por acidentes, agravos e doenças oriundas de um ambiente de trabalho insalubre. 
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Visando atender sempre às diretrizes da Resolução n. º 466/12 do CNS/MS - Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, o projeto da pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN e aprovado sob o nº CAAE: 53303415.7.0000.5537. Somente 

após emissão desse parecer com a aprovação é que os dados foram coletados e analisados. 

Inicialmente, todos os funcionários do RU foram previamente esclarecidos quanto ao objetivo 

da pesquisa e convidados a participar. Tal participação foi voluntária e destacou-se a 

inexistência de aplicação de qualquer penalidade àqueles que não se sentirem à vontade em 

participar.  Feitos os esclarecimentos, aqueles que desejaram participar da pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em Pesquisa Científica 

(TCLE).  
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CAPITULO 3. O CONTEXTO, AS CONDIÇÕES E OS RISCOS DO TRABALHO NO 

RU A PARTIR DAS OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS E NA ÓTICA DE SEUS 

FUNCIONÁRIOS: RESULTADOS OBTIDOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise documental e 

da observação sistemática do contexto de trabalho, realizada ao longo da pesquisa no 

Restaurante Universitário, bem como os resultados obtidos a partir da utilização de dois 

instrumentos: o Questionário de Condições de Trabalho (QCT) e Protocolo de Avaliação dos 

Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART).  

 

3.1. O CONTEXTO DE TRABALHO A PARTIR DA ANÁLISE DOCUMENTAL E 

DAS OBSERVAÇÕES SISTEMÁTICAS 

 

A partir da analise documental e observação sistemática do contexto de trabalho, foi 

possível observar como o RU funciona na prática, sua estrutura organizacional, qual a sua 

finalidade, como está subdividido, quais os profissionais compõem a sua equipe, quais 

atividades desempenhadas por cada categoria funcional, os equipamentos utilizados, o 

ambiente organizacional, dentre outros aspectos. 

A pesquisa documental na unidade indicou que o Restaurante Universitário é um órgão-

meio da UFRN, sem fins lucrativos e com uma estrutura organizacional do tipo linear. O RU 

está subordinado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sendo a origem dos recursos que lhes 

são destinados proveniente de recursos do Governo Federal. A finalidade do RU é atender ao 

corpo docente, alunos e servidores administrativos da UFRN, oferecendo refeições saudáveis 

e priorizando alimentos regionais. 

O RU é uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do tipo institucional de grande 

porte que conta com um serviço próprio de autogestão, com produção centralizada e 

distribuição mista. Nele (o RU Central, localizado no Campus Universitário) são produzidas e 

distribuídas todas as refeições disponíbilizadas para a comunidade universitária (no RU 

Biomédica são apenas distribuídos, mas não produzidos, almoços e jantares). O RU fornece, 

diariamente, uma média de 5.000 refeições, divididas entre desjejum, almoço e jantar. O 

publico alvo são os discentes e servidores da UFRN. 

Funcionalmente, apresenta-se subdividido em Direção, Coordenadoria de controle de 

materiais e abastecimento, Coordenadoria de Nutrição, Coordenadoria de Educação 

Nutricional e Ambiental, Almoxarifado (incluindo as câmaras frias e almoxarifado de 
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material de limpeza), Área de corte de carnes, Área de preparo de sucos e sobremesas, Área 

de processamento de frios e alimentos prontos, Área de pré-preparo de vegetais, Área de 

cocção, Cozinha vegetariana, Copa de higienização da cozinha e Copa de Higienização de 

pratos, Recepção, Refeitório, Vestiários, Área de depósito de lixos, Área para higienização de 

depósitos de lixo, Casa do gás, Área dos Geradores e Sub-estação. Tal subdivisão encontra-se 

representada literal e graficamente, segundo as coordenadorias e setores existentes, na Figura 

3, apresentada a seguir: 

 
Figura 3 - Organograma do Restaurante Universitário 

 
Fonte: Manual..., 2016. 

 

O RU apresenta um quadro técnico composto por 87 funcionários, sendo 73 proveniente 

de mão de obra terceirizada e 14 servidores da UFRN. Dentre os funcionários do quadro 

identificam-se as seguintes categorias funcionais:  

• Nutricionista diretora: atua de forma a atender as metas institucionais da unidade, 

gerenciando-a de forma global, executando atividades inerentes a sua função; 

• Nutricionista coordenadora de controle de materiais e abastecimento: coordena 

todas as atividades envolvidas no gerenciamento dos almoxarifados e câmaras frias, 

desde pedidos, recebimentos, armazenamento, movimentação dos gêneros, bem 

como os relacionamentos com fornecedores e demais setores da unidade; 

• Nutricionista coordenadora de nutrição: coordena todas as atividades relacionadas à 

produção das refeições, atendendo as legislações vigentes; 

• Nutricionista coordenadora de educação nutricional e ambiental: coordena todas as 

atividades relacionadas à preservação da saúde, do meio ambiente e do ambiente 

institucional; 
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• Nutricionista de produção: supervisiona e executa as atividades relacionadas à 

execução e distribuição das preparações; 

• Auxiliar administrativo: auxilia nas atividades burocráticas necessárias no 

gerenciamento da unidade; 

• Auxiliar de atividades: auxilia nas atividades operacionais necessárias na unidade; 

• Almoxarife/Armazenista: executa atividades de recebimento, armazenamento e 

fornecimento de gêneros necessários para produção das refeições (gêneros 

alimentícios, descartáveis e de limpeza) 

• Cozinheiro: realiza a confecção dos cardápios determinados pelas nutricionistas, 

bem como, mantém a organização e higiene do seu setor de trabalho; 

• Auxiliar de cozinha: realiza os pré-preparos necessários para confecção dos 

cardápios, bem como, mantém a organização e higiene do seu setor de trabalho;  

• Copeiro: realiza tarefas pertinentes à organização, higiene, fornecimento e 

recolhimento de utensílios do seu respectivo setor de trabalho; 

• ASG: realiza as tarefas de limpeza e conservação de todas as áreas internas da 

unidade; 

• Jardineiro: executar serviços de jardinagem e realiza as tarefas de limpeza e 

conservação de toda área externa da unidade; 

• Motoristas: conduz o veículo da unidade com prudência, zela pela conservação e 

manutenção do carro, assim como, executa outras tarefas correlatas; 

• Vigilantes: responsável pela segurança geral da unidade. 

As descrições das atividades desempenhadas por cada uma dessas categorias funcionais 

estão descritas detalhadamente no Anexo C. 

Em relação aos equipamentos e utensílios utilizados na produção das refeições, 

verificou-se que são de grande porte, demandando habilidade, força física e bastante atenção 

no seu manuseio, a fim de que acidentes possam ser evitados. Haja vista os riscos envolvidos 

na sua utilização, a unidade disponibiliza, para todos os funcionários, os Equipamentos de 

Proteção Individual. No entanto, foi verificado que os funcionários só utilizam os EPI porque 

são obrigados.  

A rotina no RU caracteriza-se por um ritmo de trabalho acelerado. Ao iniciar o turno, os 

nutricionistas, juntamente com os armazenistas/almoxarife, liberam os gêneros alimentícios 

destinados a confecção dos cardápios, de acordo com o planejamento semanal feito 

anteriormente. Na sequência, o nutricionista e os cozinheiros conferem os gêneros do 

cardápio proposto e fazem os preparativos para o inicio de seu trabalho (escolhem os 
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instrumentos e os utensílios, separam os gêneros de cada preparação, ligam os equipamentos 

necessários), contando com o suporte dos auxiliares de cozinha (que se encarregam de 

disponibilizar, já pré-preparados, os ingredientes escolhidos, organizar os instrumentos 

necessários e garantir a limpeza e ordem do setor). Enquanto isso, o copeiro higieniza, 

organiza e distribui instrumentos e prepara o restaurante para as primeiras refeições do dia. Os 

ASGs e jardineiros se concentram em manter os diversos setores do restaurante limpos e 

adequados ao andamento dos trabalhos. Em se tratando dos auxiliares administrativos, estes 

colaboram para o bom andamento da gestão, registrando as entradas das mercadorias 

recebidas no SIPAC e nas fichas de controle, acompanham os recebimentos para conferência 

das mercadorias e atesto da nota fiscal, bem como, acompanham a liberação dos gêneros 

através das requisições, entre outras. Os nutricionistas realizam os planejamentos dos 

cardápios, semanalmente, e diariamente supervisionam todo o processo produtivo (desde 

pedidos de mercadorias aos fornecedores até a distribuição dos alimentos), assim como, 

supervisionam os estagiários/bolsista no processo de ensino/aprendizagem.  

A partir da observação do cotidiano de trabalho, foi possível observar que, no que se 

refere ao ambiente organizacional, apesar de alguns relatos de insatisfação acerca da falta de 

manutenção dos equipamentos, pouca ou nenhuma participação nas decisões da organização e 

excessivo esforço físico que o trabalho demanda, no geral, o relacionamento é amistoso e 

colaborativo. 

Considerando o grande contingente de funcionários terceirizados, inúmeras são as 

queixas relativas à discrepância entre jornada de trabalho e salários recebidos. Do mesmo 

modo, entre os funcionários desta categoria, constatou-se haver insatisfação no que se refere a 

pouca autonomia em relação ao próprio trabalho e quanto o mesmo é exautivo. Fato é que os 

armazenistas/almoxarifes separam, pesam e transportam uma média de 600 kg de gêneros 

diariamente. O cozinheiro do corte de carnes pré-prepara em torno de 1.200 kg de carnes por 

dia, o cozinheiro geral cozinha esse quantitativo de carnes, mais uma média de 150 a 200 kg 

de arroz e feijão, mexendo e retirando-os dos equipamentos depois de prontos. Com relação 

aos auxiliares, estes pré-preparam e preparam uma média de 250 a 300 kg de vegetais e frutas, 

além dos 200 kg de polpas cortadas para o preparo do suco, diariamente. Os serviços de 

porcionamento das preparações e reposições das preparações, durante a distribuição das 

refeições, também são feitos pelos auxiliares de cozinha, etapa que perdura durante 3 horas no 

período do almoço e 2 horas no período do jantar. Constatou-se que nesse momento os 

funcionários permanecem em posições desconfortáveis e dolorosas, realizam movimentos 

bastante repetitivos e um levantamento e transporte considerável de peso. 
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Em relação ao pessoal de nível médio e superior, encarregado do desempenho de 

funções administrativas e de suporte, observa-se a prevalência de queixas relacionadas a 

manutenção de equipamentos e instalações, necessidades de capacitações específicas e 

relacionamento interpessoal. O trabalho dos servidores destas categorias, todos eles, 

servidores efetivos da instituição, caracteriza-se por uma rotina repetitiva, de grande 

responsabilidade, o que a torna em muitos momentos estressante. 

 

3.2 . AS CONDIÇÕES E OS RISCOS DO TRABALHO NO RU NA ÓTICA DE SEUS 

FUNCIONÁRIOS 

 

Nesta sessão, serão apresentados os resultados obtidos a partir da utilização de dois 

instrumentos: o Questionário de Condições de Trabalho (QCT) e Protocolo de Avaliação dos 

Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART). Esta fase da pesquisa foi realizada de maio a 

junho de 2016 com os funcionários do Restaurante Universitário da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

3.2.1. Condições de Trabalho no RU 

 

Os resultados apresentados nessa seção referem-se aos dados obtidos com a aplicação 

do Questionário de Condições de Trabalho, que é um questionário já validado por Borges et al 

(2013), contendo perguntas para identificação sóciodemográfica e funcional e outras 

relacionadas a situações e características das atividades laborais e a saúde do trabalhador. 

 

3.2.1.1 Características Sociodemográficas Funcionais 

 

Inicialmente, serão apresentados os dados referentes às características sócio-

demográficas e funcionais. Em seguida, os resultados quanto à percepção dos participantes a 

respeito das condições de trabalho (contratuais e jurídicas, físicas e materiais, processos e 

características de trabalho e ambiente sociogerencial) as quais estão expostos. 

Participaram da pesquisa 74 funcionários dos 87 possíveis que compuseram o universo 

da pesquisa (dentre eles, terceirizados e estatutários). Na fase de aplicação dos questionários, 

não participaram da investigação os funcionários que estavam de férias e os que se recusaram. 

Dos funcionários que aceitaram participar, 16% foram do sexo feminino e 84% do sexo 

masculino, como mostra o Gráfico 1.  

 



56 

 
Gráfico 1 - Distribuição dos participantes por sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Em se tratando da idade dos participantes, esta variou de 20 a 65 anos. Em média, os 

funcionários têm a idade de 37,74 anos e, conforme mostra o Gráfico 2, os participantes se 

concentraram na faixa etária de 20 a 30 anos (35%). 

 
Gráfico 2 - Distribuição por intervalo de idades 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No que diz respeito ao estado civil (Gráfico 3), houve uma predominância dos casados 

(59,5%), dado esse que pode ser correlacionado com a média de idade encontrada (M= 37,74 

anos), a qual corresponde a uma faixa etária em que as pessoas geralmente já encontram-se 

casadas. 
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Gráfico 3 - Distribuição por estado civil 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Quanto ao número de filhos, no grupo estudado, a maioria (34,2%) dos participantes 

não tem filhos. Entretanto, dentre aqueles que os tem, como mostra o Gráfico 4, uma parcela 

significativa tem de 1 a 2 filhos (26% e 23,3%, respectivamente). 

 
Gráfico 4 - Distribuição por número de filhos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Com relação ao grau de instrução, verificou-se que a maioria dos funcionários 36,5% 

possui o ensino médio completo e uma parcela considerável (17,6%) não concluiu o ensino 

fundamental, conforme está demonstrado no Gráfico 5 a seguir. 
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Gráfico 5 - Distribuição por grau de instrução 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

No que se refere ao tempo de trabalho na UFRN e no setor atual, foi constatado que 

houve uma predominância no número de funcionários (47,9%) com o mesmo tempo de 

serviço (variando de 1 a 5 anos, tanto na UFRN como no atual setor de trabalho), indicando 

que os mesmos foram concursados/contratados diretamente para tal setor e que não houve 

movimentação. No Gráfico 6 pode-se visualizar, de forma global, a distribuição de acordo 

com o tempo de trabalho.  

 

Gráfico 6 - Distribuição por tempo de trabalho na UFRN e no setor atual 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Quanto ao cargo ocupado, a maioria realiza a função de auxiliar de cozinha (28,8%). 

Observou-se, também, um percentual significativo de participantes ocupando os cargos de 

cozinheiro (16,4%) e copeiro (23,3%), como pode ser visto no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Distribuição por cargo desempenhado 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Para identificar se há relação entre o nível de instrução e o cargo desempenhado, foi 

aplicado o teste do Qui-quadrado (χ
2
=174,390 para ρ=0,00), o que indicou que não há relação 

entre o nível de instrução e o cargo desempenhado (Tabela 1). Contudo, constatou-se que 

apenas os funcionários nos cargos de diretora, nutricionista e auxiliar em administração 

apresentaram nível de escolaridade superior.  

 

Tabela 1 - Distribuição por nível de instrução e tipo de cargo 

           [continua] 

  

Escolaridade 

Total 

Ensino 
fundame

ntal 

incomple
to 

Ensino 

fundame
ntal 

completo 

Ensino 

médio 
incomp

leto 

Ensino 

médio 
comple

to 

Ensino 
superio

r 

comple
to 

Ensino 

superior 
incomple

to 

Pós-
graduação 

(especializaç

ão, 
residência, 

mestrado 

e/ou 
doutorado 

Cargo 

aux em 
administ 

Contagem 
0 0 0 0 0 1 0 1 

% do Total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 

diretora 

Contagem 
0 0 0 0 0 0 1 1 

% do Total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 

nutricionista 
Contagem 
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% do Total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 8,2% 9,6% 

cozinheiro 

Contagem 
2 2 2 6 0 0 0 12 

% do Total 
2,7% 2,7% 2,7% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 16,4% 

aux cozinha 

Contagem 
3 2 6 10 0 0 0 21 

% do Total 
4,1% 2,7% 8,2% 13,7% 0,0% 0,0% 0,0% 28,8% 

copeiro 

Contagem 
5 1 5 6 0 0 0 17 

% do Total 
6,8% 1,4% 6,8% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 

armazenista 

Contagem 
0 0 0 1 0 0 0 1 

% do Total 
0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

asg 

Contagem 
3 0 4 2 0 0 0 9 

% do Total 
4,1% 0,0% 5,5% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3% 

motorista 

Contagem 
0 0 0 1 0 0 0 1 

% do Total 
0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

jardineiro 

Contagem 
0 0 1 0 0 0 0 1 

% do Total 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

aux 

atividades I 

Contagem 
0 0 0 1 1 0 0 2 

% do Total 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 2,7% 

Total 

Contagem 
13 5 18 27 2 1 7 73 

% do Total 17,8% 6,8% 24,7% 37,0% 2,7% 1,4% 9,6% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Levando em consideração que o Restaurante Universitário é subdividido em diversos 

setores, foi constatado que há uma maior concentração dos funcionários nos setores cozinha 

(30,6%), sala de vegetais (19,4%) e copa (15,3%), indicando uma estreita relação com os 

cargos desempenhados mostrados anteriormente. A distribuição por setores de trabalho no RU 

pode ser vista no Gráfico 8 abaixo. 

 

Gráfico 8 - Distribuição por setores de trabalho no RU 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Ainda acerca da caracterização sociodemográfica e funcional, os participantes foram 

questionados se achavam que desempenhavam atividades diferentes das exigidas para o seu 

cargo e, nos casos positivos, a qual cargo essas atividades se assemelhava. O resultado obtido 

mostra que 52,7% responderam que “não”. Contudo, um percentual significativo (44,6%) 

respondeu que “sim” e, neste caso, as atividades desempenhadas correspondiam, em sua 

maioria, ao cargo de auxiliar de cozinha (29,7%), conforme pode ser visto na Tabela 2 a 

seguir. 

 

Tabela 2 - Distribuição por atividades desempenhadas equivalentes a outros cargos 

  

Se sim, as atividades executadas equivale as 

de qual cargo 
Total 

aux 

cozinha 
copeiro asg 

assist 

social 

Voce acha que 

desempenha ativ 

diferentes das que 

sao exigidas p/seu 

cargo 

sim 

Contagem 
22 3 3 1 29 

% do 

Total 75,9% 10,3% 10,3% 3,4% 100,0% 

Total 

Contagem 
22 3 3 1 29 

% do 

Total 
75,9% 10,3% 10,3% 3,4% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Resumindo a caracterização sociodemográfica e funcional realizada, tem-se que, a 

maioria dos funcionários pesquisados são do sexo masculino, com uma idade média de 37,74 

anos, casados, com até dois filhos, com ensino médio completo, trabalhando na UFRN em 

média 2,59 anos e no setor atual (RU) em média de 2,33 anos. Em sua maioria atuam em 

funções como auxiliar de cozinha, porém, uma quantidade significativa ocupam os cargos de 

cozinheiro e copeiro. Verificou-se, também, que boa parte dos participantes (44,6%) afirmou 

que desempenham tarefas diferentes das exigidas pelo seu cargo. 

 

3.2.1.2 Contratuais e Jurídicas 

 

No que se refere a percepção dos funcionários quanto às condições de trabalho, faz-se 

necessário enfatizar que o vínculo entre os participantes e a UFRN se dá tanto pelo Regime 

Jurídico Único (RJU), regidos pela Lei 8.112/90 (16% dos funcionários), quanto pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), Lei 5.452/43 (84% dos funcionários), ambos com 

direitos e deveres já estabelecidos. No entanto, convém entender como essas condições se 

caracterizam na prática e como são percebidas pelos funcionários. 
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A princípio, observou-se que 79,7% dos respondentes indicaram ser o trabalho no RU a 

sua única atividade remunerada, enquanto que 20,3% indicaram ter outra fonte de renda 

(Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Distribuição por única atividade remunerada 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

Dos funcionários que afirmaram ter uma segunda fonte de renda, 30,8% relataram 

trabalhar nesse outro ambiente laboral, quatro horas por semana, 23,1% dez horas semanais 

15,4% oito horas semanais, 7,7% três horas semanais e 7,7% trabalha sete horas semanais. 

Ainda sobre a jornada de trabalho, os respondentes informaram qual a carga horária 

determinada para o trabalho em questão, qual a desempenhada na prática e qual carga 

gostariam de reservar ao trabalho no RU. Os dados apurados podem ser vistos no Gráfico10 a 

seguir. 

 

Gráfico 10 - Distribuição por jornada de trabalho. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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No gráfico acima, observa-se uma predominância na carga horária de 44 horas 

semanais, (tanto da determinada ou esperada, quanto na praticada). Contudo, vale ressaltar 

que a maioria dos funcionários participantes da pesquisa são terceirizados e trabalham em 

regime de escala de 12 x 36 horas. Dessa forma, em algumas semanas, estes trabalham quatro 

dias na semana, ou seja, quatro dias de trabalho de 12 horas cada, totalizando 48 horas. 

Porém, nas outras semanas, eles trabalham três dias, o que corresponde a 36 horas semanais. 

Foi constatado também, que a maioria dos respondentes gostaria de trabalhar uma carga 

horária diferente da atual. Na Tabela 3 são apresentadas as cargas horárias citadas. 

 

Tabela 3 - Distribuição por carga horária semanal 

Carga horária 

Seu cargo determina uma 

jornada de trabalho de qtas 

hr semanais? 

E na prática, quantas horas 

você trabalha normalmente 

por semana aqui? 

Gostaria de trabalhar..? 

F % F % F % 

10 horas 0 0,0 1 1,4 1 1,4 

20 horas 0 0,0 0 0,0 1 1,4 

24 horas 0 0,0 0 0,0 5 6,8 

30 horas 0 0,0 1 1,4 19 25,7 

32 horas 0 0,0 1 1,4 2 2,7 

35 horas 0 0,0 3 4,1 0 0,0 

36 horas 0 0,0 3 4,1 0 0,0 

40 horas 9 12,2 12 16,2 15 20,3 

43 horas 0 0,0 1 1,4 0 0,0 

44 horas 65 87,8 3 4,1 1 1,4 

45 horas 0 0,0 1 1,4 0 0,0 

48 horas 0 0,0 28 37,8 20 27,0 

49 horas 0 0,0 2 2,7 0 0,0 

50 horas 0 0,0 11 14,9 3 4,1 

52 horas 0 0,0 2 2,7 0 0,0 

53 horas 0 0,0 1 1,4 0 0,0 

Não 

especificou 
0 0,0 4 5,4 7 9,5 

Total 74 100,0 74,0 100,0 74,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Constatou-se, ainda, que a maioria (55,1%) deseja trabalhar “menos horas que 

atualmente”, 37,7% “a mesma quantidade de horas que atualmente” e 7,2% “mais horas que 

no momento”. 

Quando questionados sobre a sua contribuição na renda familiar, tomando-se por base o 

emprego em questão, verificou-se que 40,5% dos participantes contribuíam com a totalidade 

da renda familiar e 33,8% com metade da mesma. Na Tabela 4 pode-se visualizar, também, 

que apenas uma minoria (10,8%) contribui com uma parcela pequena para renda familiar. 

 

Tabela 4 - Distribuição por contribuição na renda familiar 

Renda Familiar Frequência Porcentagem 
Porcentagem 

válida 

a única renda de sua família 30 40,5 40,5 

quase a totalidade da renda familiar 11 14,9 14,9 

aproximadamente a metade da renda 

familiar 
25 33,8 33,8 

uma parcela pequena da renda da família 8 10,8 10,8 

Total 74 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Com relação ao tempo destinado ao trabalho, a maioria dos respondentes considerou 

que trabalham “o mesmo número de horas todos os dias”, “ o mesmo número de dias todas as 

semanas”, “ com horários fixos de entrada e de saída” e “por turnos ou escala”. Tais 

informações podem ser vistas na Tabela 5 abaixo. 

 
Tabela 5 - Distribuição por tempo destinado ao trabalho 

  

Você trabalha o 

mesmo número 

de horas todos 

os dias 

Você trabalha o 

mesmo número de 

dias todas as semanas 

Você trabalha com 

horários fixos de 

entrada e de saída 

Você trabalha por 

turnos ou escala 

F % F % F % F % 

Nunca 1 1,4 0 0 1 1,4 26 35,1 

Algumas 

vezes 
6 8,1 2 2,7 4 5,4 1 1,4 

Muitas 

vezes 
17 23,0 28 37,8 8 10,8 2 2,7 

Sempre 50 67,6 44 59,5 61 82,4 45 60,8 

Total 74 100,0 74,0 100,0 74,0 100,0 74,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Em se tratando do trabalho noturno, 100% dos respondentes alegaram nunca trabalhar 

durante a noite, fato confirmado pela ausência de atividades no Restaurante Universitário 

nesse período. Já no que se refere ao trabalho aos domingos, 49,3% afirmaram trabalhar dois 

domingos por mês, 6,8% apenas um domingo e 43,8% não trabalham nesse dia. 

Outro aspecto considerado foi o tempo gasto entre o percurso casa-trabalho-casa. 

Verificou-se que esse deslocamento variou de 12 a 270 minutos, com uma média de 105,91 

ficando a maioria distribuída da seguinte forma: 35,1% concentrada no intervalo 

compreendido entre 50-|100 minutos, 21,6% no intervalo de 10-|50 minutos, e 21,6% no de 

100-|150 minutos. 

 

3.2.1.3 Físicas e Materiais 

 

Com relação às condições físicas e materiais inerentes ao trabalho desenvolvido pelos 

respondentes, serão apresentados nessa seção os resultados obtidos através da investigação de 

alguns fatores já consagrados nos estudos sobre condições de trabalho. 

Os fatores avaliados foram divididos da seguinte forma: F1 – Aspectos Psicobiológicos, 

F2 – Espaço de Trabalho, F3 – Aspectos Físico-químicos, F4 – Exigência de Esforço Físico e 

F5 – Riscos de Acidentes. 

Como pode ser visto na Tabela 6, os fatores avaliados tiveram médias bem próximas 

umas das outras, com exceção do F4 – Exigência de Esforço Físico, que apresentou uma 

média de 3,53, levando a conclusão que este fator é o que gera maior insatisfação entre aos 

funcionários. Contudo, não se podem desconsiderar os demais fatores, pois os mesmos 

apresentaram percentuais muito próximos, mostrando, assim que, os funcionários assinalam a 

influência dos cinco fatores, porém em graus variados. 

 

Tabela 6 - Escores dos fatores das Condições Físicas e Materiais 

Fatores Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalos % 

x< 2 2<x<3 3<x<4 x>4 

F1 - Aspectos psicobiológicos 2,23 0,62 47,9 39,4 12,7 0,0 

F2 - Espaço de trabalho 2,70 0,35 4,2 78,9 16,9 0,0 

F3 - Aspectos físico-químicos 2,36 0,42 21,7 74,0 4,3 0,0 

F4 - Exigência de esforço físico 3,53 0,76 2,8 22,2 50,0 25,0 

F5 - Risco de acidentes 2,40 0,81 40,3 37,5 16,6 5,6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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A exigência de esforço físico (F4), de acordo com a média obtida (M=3,53) ressalta a 

ênfase dos respondentes em achar que sua exposição a esse fator está classificada entre muitas 

vezes com 50%, seguida de todo tempo com 25%, de raramente a algumas vezes com 22,2% e 

nunca de 2,8%. Foram considerados nesse fator a execução de movimentos repetitivos da mão 

ou braço em curtos espaços de tempo (intervalos entre 1 e 10 minutos), execução das tarefas 

em posições dolorosas e fatigantes (em pé ou andando), utilização de 

equipamentos/ferramentas que exijam esforço físico e/ou que estejam com defeitos e, ainda, 

levantamento da voz para falar com outras pessoas devido a vibrações e ruídos excessivos de 

máquinas e instrumentos, que dificultam a comunicação. Essa necessidade de se esforçar para 

manter a comunicação uns com os outros foi uma condição relatada por 67,6% dos 

funcionários participantes como causadora de bastante incômodo.  

Outro fator considerado pelos participantes foi o Espaço de Trabalho (F2), com média 

de 2,70. Esse fator considera o espaço para realização do trabalho e as relações envolvidas no 

mesmo. Constatou-se que a maioria dos funcionários apresenta poucas queixas no que diz 

respeito a essas condições, tendo em vista que 78,9% apresentaram respostas entre raramente 

e algumas vezes, levando a conclusão que as condições envolvidas são consideradas 

adequadas.  

Considerou-se, ainda, nesse fator o trabalho nas instalações da organização e fora dessas 

instalações assim, constatou-se que 86,5% trabalham o tempo todo na instalação da própria 

organização. Indagados ainda sobre o contato direto com pessoas que não são empregadas no 

seu ambiente de trabalho, teve-se uma distribuição concentrada entre algumas vezes, muitas 

vezes e todo tempo apresentando para tal, os percentuais de 31,1%, 18,9% e 31,1% 

respectivamente. Dentre outras características, considerou-se, também, nesse fator as 

exigências psíquicas estressantes, cujos percentuais ficaram bem distribuídos entre todas as 

respostas da escala, porém a maioria 62,2% relatou sentirem-se expostos a essa condição, 

classificando-a como insatisfatória. 

Os demais fatores analisados tiveram médias bem próximas, como Risco de Acidentes, 

com 2,40, Aspectos Físico-químicos, com 2,36 e Aspectos Psicobiológicos, com 2,23. 

O fator Risco de Acidentes (F5) apareceu imediatamente a seguir com 40,3% sentindo-

se nunca expostos, 37,5% raramente a algumas vezes e 16,6% muitas vezes expostos. 

Entretanto, dos questionamentos acerca dos riscos de acidentes, apenas o tratante a exposição 

a riscos de acidentes incapacitantes observou-se um percentual significativo de 21,6% na 

opção exposto todo tempo, fato que pode ser corroborado pelo elevado percentual observado 

de 40,5% de exposição a todo tempo transportando ou deslocando cargas pesadas. 
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No fator Aspecto Fisicoquímico (F3), pôde-se constatar que 74% dos participantes 

responderam encontrarem-se pouco expostos a esse fator, podendo-se, assim, considerar as 

condições de trabalho envolvidas como adequadas. Todavia, três condições analisadas desse 

fator merecem destaque pelos percentuais elevados de exposição (todo tempo) encontrados, 

como é o caso do excesso de ruídos (67,6%), calor desconfortável (52,7%) e o excesso de 

umidade (63,5%).  

Em se tratando dos Aspectos Psicobiológicos (F1), que englobam os riscos envolvidos 

no ambiente físico e material que podem impactar na saúde psíquica e corporal dos 

funcionários, 47,9% relataram encontrar-se pouco expostos a esse fator, seguido de 39,4% 

que se reconhecem como raramente expostos, percentuais que levam a conclusão de que as 

condições analisadas desse fator apresentam-se satisfatórias. Nesse fator, também se 

considerou as exigências psíquicas, as quais, como já relatadas anteriormente, apresentaram 

percentuais bastante dispersos, concluindo-se que a maioria (62,2%) relatou que sentem-se 

expostos a essa condição, classificando-a como insatisfatória. 

 

3.2.1.4 Processos e Características de Trabalho 

 

Nesta sessão serão descritos os resultados relacionados às características das atividades 

laborais, da organização e divisão dessas atividades, de como elas são executadas, como o 

trabalhador a desempenha e os modos de autonomia e ação.  

Os processos e características do trabalho foram divididos em quatro fatores: F1 – 

Espaço de Autonomia, F2 – Complexidade, Responsabilidade e Rapidez, F3 – Organização 

do tempo e F4 – Estímulo a Colaboração. A partir dos resultados obtidos, foram estabelecidas 

as médias, desvios padrões e escore de tais fatores, os quais podem ser vistos, a seguir, na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Escores dos fatores dos Processos e Características do Trabalho 

Fatores Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalos % 

x< 2 2<x<3 3<x<4 x>4 

F1 - Espaço de autonomia 2,27 0,49 34,3 60,0 5,7 0,0 

F2 - Complexidade, 

Responsabilidade e Rapidez 
3,02 0,53 2,8 50,0 47,2 0,0 

F3 - Organização do tempo 1,91 0,36 74,0 26,0 0,0 0,0 

F4 - Estímulo a colaboração 2,98 0,84 16,2 40,6 35,1 8,1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Dentre os fatores analisados o F2 – Complexidade, Responsabilidade e Rapidez foi o 

que apresentou a maior média (3,02), seguido de F4 – Estímulo a Colaboração (2,98), F1 – 

Espaço de Autonomia (2,27) e, por fim, F3 – Organização do Tempo (1,91). 

O fator Complexidade, Responsabilidade e Rapidez abrange o quanto se exige do 

trabalhador em tarefas complexas, que implicam rapidez, responsabilidade e iniciativa diante 

de imprevistos. Para tal, constatou-se que a maioria dos funcionários considera que raramente 

a algumas vezes (50%) e muitas vezes (47,2%) estão expostos a esse tipo de cobrança, o que 

pode ser corroborado quando se compara com os resultados observados a respeito do ritmo de 

trabalho, o qual se apresentou acelerado a todo tempo segundo 71,6% dos respondentes, assim 

como em relação aos prazos (que para 70,3% dos participantes é todo tempo muito rígidos e 

muito curtos). 

 Quanto ao desenvolvimento de atividades complexas, a maioria dos participantes 

43,2% relatou nunca realizarem, seguido de 27% realizarem raramente e 17,6% algumas 

vezes. Sobre as responsabilidades impostas, 60,8% dos funcionários admitiram todo tempo 

responderem por erros técnicos ocorridos no desenvolvimento de seu trabalho. Foi visto, 

também, que a realização de tarefas monótonas e a interrupção das tarefas para realização de 

outras ocorrem frequentemente, o que pode a vir gerar desconfortos e insatisfações por parte 

dos funcionários.  

Em seguida, o fator com maior média (2,98) foi o F4 – Estímulo à Colaboração. Tal 

fator permite avaliar a colaboração mútua entre os pares e com os superiores e chefes nas 

realizações das tarefas. Assim, observou-se que 40,6% afirmaram receber ajuda na execução 

de suas atividades de raramente a algumas vezes e 35,1% indicaram receber muitas vezes 

colaborações. Contudo, constatou-se também que a maioria das colaborações recebidas parte 

de seus colegas de atividades e apenas algumas vezes (33,8%) seus superiores/chefes 

colaboram de alguma forma.  

Dando prosseguimento, tem-se o fator Espaço de Autonomia (F1), no qual se avalia 

quanto os servidores tem de autonomia para escolher ou mudar métodos de trabalho, bem 

como, o ritmo e a ordem com que as atividades são realizadas, além de colaborar no 

planejamento e por em prática as suas ideias dentro da organização. Esse fator apresentou 

uma média de 2,27 mostrando que raramente a algumas vezes os mesmos apresentam 

autonomia dentro da organização. 

Por fim, foi analisado o fator F3 – Organização do Tempo (com uma média de 1,91) que 

leva em consideração o quanto o funcionário pode organizar o próprio trabalho em relação ao 

tempo (como por exemplo, os intervalos, as férias, as folgas e o seu próprio horário de 
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trabalho). A média obtida (abaixo de 2) deixou claro que toda a organização temporal dentro 

da organização dar-se pelos superiores/chefias e que os respondentes não tem muitas 

possibilidades de fazer ajustes em função de suas necessidades. 

 

3.2.1.5 Ambiente Sociogerencial 

 

Na categoria Ambiente Sociogerencial foram analisados sete fatores, classificados da 

seguinte forma: F1 – Organização da Atividades, F2 – Infraestrutura e Pressão, F3 – Oferta de 

Informações de Saúde, F4 – Discriminação social, F5 – Participação, F6 – Violência e F7 – 

Ambiente Conflitante.  

Nessa categoria, pode-se avaliar as relações interpessoais (sejam elas horizontais ou 

verticais) e às práticas sociais relativas à gestão. Na Tabela 8 podem ser vistas as médias, 

desvios padrões e percentuais dos intervalos estabelecidos para cada fator. 

 

Tabela 8 - Escores dos fatores do Ambiente Sociogerencial do Trabalho 

Fatores Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalos % 

x< 2 2<x<3 3<x<4 x>4 

F1 - Organização das atividades 2,37 0,90 45,9 37,9 12,1 4,1 

F2 - Infraestrutura e pressão 2,98 1,21 28,4 33,8 14,8 23,0 

F3 - Oferta de informações de saúde 
2,36 0,88 53,4 37,0 6,9 2,7 

F4 - Discriminação social 1,14 0,34 95,9 4,1 0,0 0,0 

F5 – Participação 2,28 0,61 41,9 52,7 5,4 0,0 

F6 – Violência 2,46 0,76 64,9 20,2 9,5 5,4 

F7 - Ambiente conflitante 1,93 0,96 73,0 18,9 5,4 2,7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Na tabela acima pode-se observar a maior influencia do fator Infraestrutura e Pressão 

(F2), o qual obteve a maior média de 2,98 e desvio padrão de 1,21. Tal fator reporta-se as 

pressões diretas e indiretas do trabalho relacionadas à falta de equipamentos e demais 

materiais para desenvolvê-lo, assim como problemas relacionados à situação predial que 

também prejudica as condições necessárias para esse trabalho. Contudo, observando os 

resultados foi visto que 23% dos participantes exteriorizaram sofrer, constantemente, pressões 

acerca da infraestrutura desfavorável, seguidos de 14,8% sofrerem muitas vezes, 33,8% 

raramente a algumas vezes e 28,4% que relataram nunca sofrerem com esse fator.  

Em seguida tem-se o fator Violência (F6), o qual apresentou uma média de 2,46 e um 

desvio padrão de 0,76. Nesse fator tem-se a avaliação das ameaças de violências, sejam físicas 
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ou verbais, as intimidações, as perseguições, ou seja, a amistosidade das relações 

interpessoais. Com esse valor de média concluiu-se que raramente os respondentes 

consideram-se expostos a essa condição, apesar do fator encontrar-se em nível superior aos 

seguintes. Conclusão essa comprovada pela frequência nos dois primeiros intervalos da tabela 

acima. 

O fator seguinte na escala das médias é o F1 – Organização das Atividades, que avalia, 

na visão do funcionário a natureza e distribuição das suas atividades laborais. Esse fator 

apresentou uma média de 2,37 e um desvio padrão de 0,90, o que levou a conclusão que os 

funcionários consideram-se pouco expostos a esse fator. Fato esse reforçado pela frequência 

de 83,8% nos dois primeiros intervalos, cujas respostas estão entre o nunca e o raramente 

exposto a essa condição, considerando-a adequada.  

Dando continuidade, tem-se o fator Oferta de Informação de Saúde (F3), com média 

praticamente igual a do fator anterior, de 2,36. Esse fator abrange condições que envolvem as 

atitudes gerencias sobre os possíveis riscos que os trabalhadores estão envolvidos, assim 

como o repasse de informações desses riscos aos funcionários, visando à prevenção de 

agravos a saúde dos mesmos. Como visto na Tabela 8 o resultado mostrou que 90,4% 

afirmaram nunca a algumas vezes receberem informações pertinentes aos riscos que o seu 

trabalho envolve.  

O fator Participação (F5) obteve uma média de 2,28 e nesse fator pôde-se avaliar a 

percepção dos funcionários a respeito da sua participação nas decisões de mudanças 

organizacionais e a existência de diálogos abertos entre os funcionários e seus 

superiores/chefia. Com o resultado obtido verificou-se que a maioria dos participantes 

(94,6%), enfatizou uma participação bastante reduzida.  

Verificou-se em seguida que o fator Ambiente Conflitante obteve uma média de 1,93 

mostrando que essa condição apresenta-se favorável. Essa constatação também se confirmou 

pelo somatório dos dois primeiros intervalos (91,9%) da tabela, reafirmando a percepção dos 

funcionários quanto à reduzida possibilidade de geração de conflitos e de divergências de seus 

valores e princípios dentro da unidade.  

Por fim, tem-se a Discriminação Social (F4), o qual trata de todos os tipos de 

discriminação existentes e as ações gerenciais realizadas com o intuito de minimizar possíveis 

atos desse tipo. Esse fator teve uma média de 1,14, bem mais próxima da escala nunca do 

questionário aplicado, o que caracterizou que os respondentes não se consideram 

discriminados. Esse fato é corroborado com os percentuais de 95,9% para o nunca e 4,1% 

para o raramente sobrem com alguma ação discriminatória. 
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3.2.1.6 Aspectos de Saúde 

 

No que diz respeito aos aspectos de saúde apresentados pelos participantes, foi 

constatado que 29,7% dos funcionários relataram já ter se afastado de 1 a 3 vezes de seu 

trabalho por problemas de saúde no período de 2010 a 2016. No entanto, desses funcionários, 

apenas, 2% afirmaram terem feito tratamento de saúde em decorrência de problemas oriundo 

do seu trabalho nesse mesmo período e citaram enfermidades como tendinite, artrose, 

problemas auditivos, nódulos nas cordas vocais, hérnia de disco, dores na coluna e braços e 

alergias. Ainda acerca dos problemas gerados, 28,4% relataram fazer uso de algum 

medicamento, dentre os mais citados teve-se os analgésicos e os anti-inflamatórios.  

Foi constatado também que o RU propõe como ações voltadas para a melhoria e 

prevenção da saúde e qualidade de vida de seus funcionários a ginástica laboral, a qual ocorre 

três vezes por semana supervisionada por um aluno bolsista do curso de Educação Física, um 

projeto de controle da pressão arterial, realizado em parceria com a Escola de Enfermagem da 

UFRN e o incentivo a participação dos funcionários, mesmos os terceirizados, em 

campeonatos de servidores oferecidos pela UFRN. Além dessas, o RU também participa das 

ações oferecidas pela UFRN em períodos de campanhas, como a dosagem do HGT, 

vacinação, exames, entre outras. Contudo, os participantes foram indagados a respeito de sua 

participação nessas ações e constatou-se que 73% dos funcionários afirmaram participarem 

dessas ações. Dentre as ações oferecidas, a que obteve um percentual significativo de 

participação foi a ginástica laboral, com 62,2%. 

 

3.2.1.7 Ações e medidas sugeridas pelos funcionários  

 

Ao final do QCT, os participantes tinham a possibilidade de responder a duas questões 

abertas, nas quais poderiam explicitar algo que não havia sido questionado, mas que eles 

consideravam importante para uma melhor compreensão da realidade do seu trabalho, bem 

como sugerir melhorias para suas condições laborais.  

Fez-se uma análise dessas respostas e com relação ao primeiro questionamento, apenas 

27% citaram algo que julgaram não ter sido abordado no QCT, mas consideram relevante para 

o entendimento de suas condições de trabalho, como por exemplo, as questões salariais, o 

desvio de função e a inexistência de planos de saúde/odontológico.  

Em se tratando do segundo questionamento, que engloba as sugestões de melhoria das 

condições de trabalho, foi constatado que os problemas estruturais e funcionais são, 
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realmente, os que mais incomodam os funcionários, sendo citados por 86,5% dos 

participantes como necessitando ser melhorado. Dentre os problemas estruturais e funcionais 

mais citados tem-se a melhoria da estrutura física (áreas pequenas, como por exemplo, a sala 

de descanso), melhoria de equipamentos (quantitativo e manutenção), melhoria na 

distribuição das tarefas e necessidade de capacitações específicas. Em seguida, destacam-se os 

problemas relacionados á gestão das empresas terceirizadas, citados por 32,4% dos 

respondentes, os quais sugeriram melhorias salariais, aumento de vale alimentação, 

regularização dos pagamentos (situações de atrasos) e recrutamento de funcionários 

capacitados para as funções as quais se destinam. 40,5% dos participantes sugeriram a 

implantação de planos de saúde/odontológicos e/ou parceria com os serviços de saúde 

prestados pela UFRN aos servidores da instituição também para os terceirizados. Por fim, teve 

destaque as sugestões para resoluções dos problemas de relacionamentos interpessoais, tanto 

com as chefias (14,9%), quanto com os parceiros de trabalho (13,5%). Dentre as proposições 

citadas pelos funcionários destacam-se a melhoria no diálogo, reconhecimento e valorização 

por parte da chefia, assim como, mais humildade e companheirismo entre os parceiros de 

trabalho.  

 

3.2.2 Avaliação dos Riscos Psicossociais no RU 

 

Nessa seção os resultados apresentados foram obtidos a partir de um instrumento que 

busca identificar os riscos inerentes ao contexto de trabalho, o Protocolo de Avaliação dos 

Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), desenvolvido por Facas (2013), que investiga 

quatro dimensões que envolvendo a relação trabalhador - organização do trabalho, a saber: 

organização prescrita do trabalho,  estilos de gestão, sofrimento patogênico e danos 

psicossociais.  

Para avaliação dessas escalas, levando em consideração a formulação positiva ou 

negativa dos itens e as médias, desvios padrões e frequências obtidas dos fatores, Facas 

(2013) estabeleceu os parâmetros de Risco Baixo, Risco Médio e Risco Alto de probabilidade 

de ocorrência de riscos psicossociais. 

 

3.2.2.1 Escala da Organização Prescrita do Trabalho (EOPT) 

 

A primeira escala, que de acordo com o modelo teórico proposto pelo PROART é a 

Organização Prescrita do Trabalho. Essa é uma escala unifatorial, cujo fator considerado foi o 
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de Organização Prescrita do trabalho, o qual objetiva o entendimento, por parte dos 

trabalhadores, acerca das tarefas que precisam realizar, as condições oferecidas para essa 

realização, os prazos, ritmos e normas, a variabilidade dessas atividades, bem como a 

autonomia e liberdade para realização e o diálogo sobre o trabalho.  

Conforme os resultados obtidos, esse fator alcançou uma média de 3,50 e um desvio 

padrão de 0,52, o que leva a uma classificação mediana de risco psicossocial, demandando 

assim intervenções a curto e médio prazo. 

 

3.2.2.2 Escala de Estilo de Gestão (EEG) 

 

O estilo como uma organização é gerenciada predita, segundo Facas (2013), a 

possibilidade de ocorrência de sofrimento patogênico e riscos psicossociais nos seus 

funcionários, visto que os padrões comportamentais das organizações são quem definem as 

relações sociais, as possibilidades e flexibilidades que o trabalhador tem em seu trabalho e as 

relações simbólicas existentes entre sujeito e organização. 

Essa escala foi dividida em quatro fatores que são: F1 – Estilo de Gestão Individualista, 

F2 – Estilo de Gestão Normativo, F3 – Estilo de Gestão Coletivista e F4 – Estilo de Gestão 

Realizador. Para avaliação desses fatores, Facas (2013) usou uma escala de 5 pontos, cujo o 

ponto médio considerado foi 3. Portanto, médias abaixo de 2,50 o estilo de gestão é pouco 

característico, médias próximas ao ponto médio caracteriza uma presença moderada de 

determinado estilo e médias acima de 3,50 o estilo é tido como padrão predominante. 

Na Tabela 9 pode ser visto a distribuição das médias, desvios padrões e percentuais por 

intervalos, a partir da qual se pôde chegar à conclusão que no RU o modo de gestão 

predominante é o Coletivista, apresentando uma média de 4,08. 

 

Tabela 9 - Escores dos fatores da Escala Estilo de Gestão 

Fatores Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalos % 

x< 2 2<x<3 3<x<4 x>4 

F1 - Estilo de Gestão Individualista 1,77 0,78 69,9 21,9 8,2 0,0 

F2 - Estilo de Gestão Normativo 3,55 0,58 1,4 18,0 66,7 13,9 

F3 - Estilo de Gestão Coletivista 4,08 0,77 0,0 16,4 31,5 52,1 

F4 - Estilo de Gestão Realizador 3,36 0,98 9,6 34,2 24,7 31,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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3.2.2.3 Escala de Sofrimento Patogênico no Trabalho (ESPT) 

 

Essa escala é classificada como multifatorial, apresentando os fatores de Inutilidade 

(F1), Indignidade (F2) e Desqualificação (F3) referindo-se as formas de sentir, pensar e agir 

compartilhadas na organização. Na Tabela 10 abaixo estão listados os referidos fatores com 

suas médias, desvios padrões e percentuais dos intervalos. 

 

Tabela 10 - Escores dos fatores da Escala de Sofrimento Patogênico no Trabalho 

Fatores Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalos % 

x< 2 2<x<3 3<x<4 x>4 

F1 - Fator Inutilidade 1,35 0,37 97,2 1,4 1,4 0,0 

F2 - Fator Indignidade 2,39 0,59 24,7 60,2 15,1 0,0 

F3 - Fator Desqualificação 1,94 0,56 56,2 39,7 4,1 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Com os resultados obtidos apresentados na Tabela 10, constatou-se que o fator 

Indignidade foi o que apresentou a maior média de 2,39, classificando dessa forma esse fator 

como de risco mediano para o desenvolvimento de riscos psicossociais, necessitando dessa 

forma, de ações de curto e médio prazo que previnam o surgimento dos riscos psicossociais. 

Os demais fatores apresentaram médias abaixo de 2,30, significando um baixo risco para o 

desenvolvimento de riscos psicossociais. 

 

3.2.2.4 Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho (EADRT) 

 

Nessa escala foram avaliadas as disfunções físicas, psicológicas e sociais ocasionadas 

pelas divergências na organização do trabalho, no estilo de gestão e das possíveis vivências de 

sofrimento. Para tal avaliação a mesma foi dividida em três fatores: F1 - Danos Psicológicos, 

F2 - Danos Sociais e F3 – Danos Físicos. Os escores para tais fatores estão apresentados na 

Tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 - Escores dos fatores da Escala de Avaliação dos Danos Relacionados ao Trabalho 

Fatores Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalos % 

x< 2 2<x<3 3<x<4 x>4 

F1 - Danos Psicológicos 1,39 0,50 87,7 12,3 0,0 0,0 

F2 - Danos Sociais 1,30 0,32 94,4 5,6 0,0 0,0 

F3 - Danos Físicos 2,21 0,73 47,9 38,4 13,7 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Dos fatores avaliados o que apresentou maior média foi o F3 - Danos Físicos com um 

valor de 2,21. Contudo, nenhum dos três fatores apresentou médias que caracterizassem o 

desenvolvimento de riscos psicossociais. 

 

3.3 CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

Para se verificar a existência de correlações lineares entre as variáveis dos dois 

instrumentos utilizados na pesquisa, foi efetuada a matriz de Correlação de Pearson. O 

coeficiente de Pearson (r), segundo Figueiredo Filho e Júnior (2009), é uma medida de 

correlação linear entre variáveis, que pode apresentar valores entre -1 e 1, indicando assim 

uma direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor significa a força da relação 

entre as varáveis. 

Para a interpretação dos parâmetros obtidos, Santos (2007) propõe a seguinte 

classificação apresentada no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Classificação das Correlações Lineares conforme o valor do Coeficiente de Pearson. 

Coeficiente de Correlação Correlação 

r = 1 Perfeita positiva 

0,8 ≤ r < 1 Forte positiva 

0,5 ≤ r < 0,8 Moderada positiva 

0,1 ≤ r < 0,5 Fraca positiva 

0 < r < 0,1 Ínfima positiva 

0 Nula 

-0,1 < r < 0 Ínfima negativa 

-0,5 < r ≤ -0,1 Fraca negativa 

-0,8 < r ≤ -0,5 Moderada negativa 

-1 < r ≤ -0,8 Forte negativa 

r = -1 Perfeita negativa 

Fonte: Adaptado de Santos, 2007. 

 

Na Tabela 12 estão demonstrados os resultados das correlações lineares existentes entre 

as variáveis dos instrumentos utilizados.  

 
Tabela 12 - Matriz de correlações entre dimensões do QCT e do PROART 

[continua] 
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EOPT -0,281 -0,135 -0,202 -0,191 -0,16 -0,113 -0,208 0,239 0,251 -0,367 -0,449 0,172 0,006 0,001 -0,071 -0,411 

Est 

Gestão 

Indiv 

0,256 -0,001 0,127 0,259 0,092 -0,061 0,236 -0,232 -0,122 0,193 0,383 0,02 0,163 -0,153 0,257 0,329 
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Variáveis 

Questionário Condições de Trabalho 
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Violê

ncia 
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Est 

Gestão 

Norm 

0,291 0,166 0,176 0,369 0,343 -0,232 0,106 -0,338 -0,279 0,3 0,127 0,14 0,066 -0,099 0,076 0,388 

Est 

Gestão 

Coletiv 

-0,027 0,315 0,255 0,242 0,146 -0,133 -0,26 -0,91 0,03 0,098 -0,155 0,093 -0,06 0,359 -0,266 -0,136 

Est 

Gestão 

Realiz 

-0,143 0,06 0,024 0,091 0,074 0,144 -0,059 0,039 0,485 -0,029 -0,078 0,045 -0,105 0,302 -0,119 -0,246 

 

Fator 

inutilida

de 

0,035 -0,239 -0,125 -0,177 -0,087 0,038 0,044 0,067 -0,103 0,191 0,034 -0,194 0,031 0,06 0,252 0,244 

Fator 

Indignid

ade 

0,341 0,198 0,3 0,259 0,219 0,011 0,07 0,013 0,026 0,271 0,301 0,101 0,137 0,094 0,289 0,287 

fator 

Desqual

ificação 

0,327 -0,045 0,017 0,233 0,185 -0,137 -0,029 -0,273 -0,237 0,172 0,114 0,137 0,313 -0,185 0,226 0,483 

Danos 

Psíquic

os 

0,371 -0,029 0,147 -0,014 0,245 0,142 0,135 0,285 0,155 0,207 0,263 -0,095 0,241 0,216 0,328 0,587 

Danos 

Sociais 
0,218 -0,086 -0,094 -0,057 0,139 0,163 0,229 0,291 0,21 -0,057 0,155 -0,107 0,134 -0,085 0,33 0,074 

Danos 

Físicos 
0,429 0,218 0,497 0,387 0,497 -0,043 0,388 0,092 0,142 0,379 0,516 0,148 0,23 0,123 0,364 0,42 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O que pôde ser visto foi que as mesmas classificaram-se de muito fraca a moderada, 

tanto de forma positiva, quanto negativa. As que se deram de forma moderada e negativa 

ocorreram entre Escala de Organização Prescrita do Trabalho e as dimensões do QCT - 

Ambiente Conflitante e Infraestrutura e Pressão. E das correlações positivas, as mais 

significativas também foram do tipo moderada. Um dos casos encontrados foi a que ocorreu 

entre a dimensão Ambiente Conflitante e os Danos Psíquicos e Físicos E O Fator 

Desqualificação. E o outro, foi dos Danos Físicos que também apresentou associação positiva 

moderada com as dimensões Infraestrutura e Pressão, Riscos de Acidentes, Aspectos 

Fisicoquímicos e Aspectos Psicobiológicos. 
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CAPITULO 4. ANALISANDO AS RELAÇÕES ENTRE CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E RISCOS PSICOSSOCIAIS NO RU 

 

As transformações no mundo do trabalho do século XXI e a carga psicológica exigida 

dos profissionais não condizem com uma vida saudável. Os registros de acidentes/ doenças 

ocupacionais vem aumentando no decorrer dos anos, impactando nos índices de doenças 

referentes aos transtornos psicológicos. 

Segundo a Brasil (2014), no ano de 2014 foram registrados, no total, 704.136 acidentes 

de trabalho (acidentes típicos, de trajeto e doenças do trabalho). Tendo em vista o fato do 

setor de produção de refeições exigir dos trabalhadores alta produtividade em tempo limitado 

e em condições, no geral, inadequadas de trabalho, diversos são os riscos aos quais estes 

trabalhadores estão expostos, dentre eles os riscos psicossociais. 

Analisar a relação existente entre as condições de trabalho e os riscos psicossociais em 

um ambiente laboral, implica em um diagnóstico sistemático, envolvendo uma análise 

multifatorial do contexto de trabalho, que possa gerar riscos aos envolvidos. Neste sentido, a 

partir de uma abordagem psicossocial, este estudo buscou analisar essa possível relação 

existente no Restaurante Universitário. 

Para tal, iniciou-se a pesquisa buscando uma caracterização do perfil sociodemográfico 

e funcional dos funcionários, a partir de uma análise baseada na estatística descritiva das 

respostas ao Questionário de Condições de trabalho. Constatou-se que a maioria dos 

funcionários era do sexo masculino, com idade média de 37,74 anos e desempenhando as 

funções de auxiliar de cozinha, cozinheiro e copeiro, fato corroborado pelo estudo 

desenvolvido por Pinto, Berge e Aragão (2012), com funcionários do setor de alimentação de 

um hotel em São Luís, MA, bem como, pela pesquisa de Aguiar (2009), com trabalhadores de 

cozinhas industriais no estado do Rio de Janeiro. Essa predominância masculina se deve às 

características das tarefas realizadas em uma UAN de grande porte, que geralmente são 

pesadas e demandam bastante força. Pode-se dizer, também, que o grupo de participantes, em 

sua maioria é constituído por adultos não tão jovens, na faixa etária equivalente a da 

população classificada como economicamente ativa no Brasil (IBGE, 2014). 

Inicialmente, faz necessário ressaltar que, em 2007, com a proposta de expansão da 

educação superior, instituiu-se na UFRN o Programa REUNI (Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), cujo objetivo principal foi ampliar o 

acesso e a permanência dos alunos na educação superior. Com esse Programa foi adotada uma 

série de medidas que promovessem o crescimento de tais universidades, dentre elas a 
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expansão de suas instalações físicas. Para o atendimento de tal proposta, em 2009 diversas 

discussões foram realizadas com intuito de debater a ampliação do Restaurante Universitário, 

tendo em vista o mesmo exercer uma atividade-meio dentro da instituição, favorecendo, 

assim, a permanência do aluno na mesma. Diante da decisão tomada, entre 2009 e 2011, o RU 

passou por uma grande reforma, objetivando um aumento no seu atendimento, o qual passou 

de 2.000 refeições no almoço para 5.000 refeições (mais que o dobro da demanda anterior). 

Com esse aumento da demanda, viu-se a necessidade de aumentar também o seu quadro 

de funcionários e como a UFRN já não mais executava concursos para cargos em processo de 

extinção, como é o caso da maioria dos funcionários do RU (cozinheiro, copeiro, auxiliar de 

cozinha e ASG) essa ampliação se deu através da mão de obra terceirização, ficando o quadro 

distribuído de forma mista, porém com uma parcela bastante significativa (84%) sendo 

gerenciada, contratualmente, por uma empresa terceirizada, enquanto os demais (16%) pela 

UFRN. 

Ao final da reforma, em 2011, observou-se também que a demanda de atendimento 

esperada já havia crescido em relação à estimativa feita anteriormente e, com isso, algumas 

áreas já não satisfaziam o processo produtivo necessário para o atendimento. Diante disto, 

novas discussões foram abertas e caminham até os dias atuais, seja para uma nova ampliação 

ou para construção de novos Restaurantes Universitários. 

Dando prosseguimento, buscou-se, através do Questionário de Condições de Trabalho, 

averiguar as condições efetivas de trabalho a que são submetidos os participantes dessa 

pesquisa. A princípio, foram analisadas as condições contratuais e jurídicas e, por se tratar de 

um quadro misto, observou-se que os funcionários são regidos tanto pelo RJU, quanto pela 

CLT. Porém, como a maioria é terceirizada, prevaleceu à carga horária de 44 horas semanais. 

Essa jornada, como afirma o DIEESE (2010), é uma das maiores no mundo e em função de 

serem extensas, intensas e imprevisíveis, os trabalhadores têm ficado cada vez mais doentes 

(estresse, depressão, hipertensão, distúrbios no sono e lesão por esforços repetitivos, por 

exemplo). Constatou-se ainda, que uma parcela significativa (55,1%) apresentou um grande 

desejo de trabalhar menos horas que atualmente, o que lhe proporcionaria mais tempo para o 

convívio familiar, o estudo, o lazer e o descanso, levando a menos problemas de saúde e 

acidentes de trabalho. 

No que se refere às condições físicas e materiais, foi constado que o fator exigência de 

esforço físico, o qual engloba movimentos repetitivos, posições de trabalho dolorosas e 

fatigantes, ruídos excessivos, manuseio de equipamentos pesados e/ou com defeitos, foi 

classificado como o que mais expõe os respondentes a condições insatisfatórias. Estudos 
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como o de Casarotto e Mendes (2006), Monteiro (2009) e Paula (2011), embasam os dados 

obtidos nessa pesquisa.  

O lugar de destaque dado pelos participantes a este fator fundamenta-se nas 

características das atividades realizadas pelos mesmos numa Unidade de Alimentação e 

Nutrição como é o RU, visto que, diariamente, como já dito anteriormente, são produzidas 

uma média de 5.000 refeições, envolvendo para tal o corte em média de 900 a 1.000kg de 

carnes, 200 a 250kg de vegetais, o cozimento de 150 a 200kg de feijão e arroz, o recebimento 

e o transporte desses materiais, o manuseio dos equipamentos, enfim tarefas que realmente 

demandam um esforço físico diário, com posições incômodas, movimentos repetitivos, 

levantamento de pesos, caminhadas por vezes excessivas e supérfluas, além do 

posicionamento irregular no momento de realização de algumas dessas tarefas, podendo 

desencadear diversos tipos de doenças. Pessoa, Cardia e Santos (2010), constatou em seu 

estudo que esses distúrbios geram efeitos que atingem o ser humano como um todo, visto que 

o sofrimento decorrente da dor e das limitações funcionais não afetam apenas o físico, como 

também acarreta agravos psicoemocionais, todavia essas patologias não são facilmente 

diagnosticadas. 

Embora o fator aspecto fisicoquímico não tenha sido considerado desfavorável pela 

maioria dos participantes, algumas condições analisadas dentro dele merecem destaque pelos 

altos percentuais obtidos, como é o caso do ruído excessivo, calor desconfortável e o excesso 

de umidade. Como já relatado anteriormente, o ruído excessivo, possivelmente, deve-se aos 

equipamentos utilizados em uma cozinha de grande porte, bem como, alguns desses 

equipamentos também são geradores de calor e vapor, o que aumenta o calor e a umidade 

dentro da unidade. Esses fatos podem ser amenizados com aberturas para saída e entrada de ar 

e com a utilização de exaustores. No entanto, o que pôde ser visto in loco, foi a área de 

cocção, que é bastante crítica, funcionando em condições inadequadas (possui essas aberturas, 

porém posicionadas em um local que não propicia a troca de ar, também apresenta um teto 

bastante baixo, propiciando ainda mais o acúmulo do calor e dos vapores, bem como, existem 

exaustores, mas como os mesmos fazem barulho, os próprios funcionários não querem utilizá-

los, agravando ainda mais essas condições desfavoráveis). 

A pouca exposição relatada pelos respondentes ao fator riscos de acidentes, 

possivelmente deve-se ao fato da exigência na unidade do uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), que servem para proteção do trabalhador frente aos riscos que, 

supostamente, possa estar exposto e a atuação do técnico de segurança do trabalho, atuação 

esta bastante cobrada pela gestão da unidade. Vale ressaltar que como em qualquer outra 
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UAN, no RU alguns tipos de riscos se destacam, como por exemplo, os riscos de acidentes, 

ergonômicos, físicos e químicos. O risco de acidentes é bastante presente no RU em virtude 

do piso, constantemente molhado, assim como, da utilização dos utensílios e equipamentos de 

grande porte, da higienização dos mesmos, da quantidade de materiais transportados, da 

forma como os alimentos são processados e retirados dos equipamentos, enfim, práticas essas 

que requerem bastantes cuidados e atenção, bem como posturas adequadas, que previnam 

consequências indesejáveis à saúde dos funcionários.  

Foi observada, tanto no fator espaço de trabalho, quanto nos aspectos psicobiológicos, 

que a presença de exigências psíquicas estressantes era uma condição desfavorável para 62% 

dos funcionários. Essas exigências são consideradas por Gollac e Bodier (2011) como fatores 

de riscos psicossociais no trabalho, estando relacionados com a saúde e o bem estar dos 

trabalhadores.  

Em se tratando, dos processos e características de trabalho, no fator complexidade, 

responsabilidade e rapidez, observou-se uma significativa exposição dos funcionários ao 

desenvolvimento de atividades que exigem ritmo acelerado, prazos rígidos e muito curtos, 

monótonas e com frequentes interrupções para realização de outras atividades. Os 

participantes enfatizaram também que, frequentemente, são responsabilizados por erros 

técnicos ocorridos no desenvolvimento de seu trabalho. Observando o contexto de trabalho in 

loco, pôde-se ver que o ritmo de trabalho é realmente bastante acelerado, desde o início até o 

final do expediente, com uma redução apenas nos finais de semana, quando a produção reduz 

a menos de 50% da produção semanal, apesar do número também reduzido de funcionários, 

visto que, nos finais de semana e feriados apenas os funcionários da escala 12 x 36h 

trabalham. Essas condições desfavoráveis também foram verificadas em alguns estudos, 

mostrando a relação existente entre as condições de trabalho e o desenvolvimento de riscos, o 

que pode a vir gerar desconfortos e insatisfações por parte dos funcionários (MATOS; 

PROENÇA, 2003; NOVELLETO; PROENÇA, 2003; PESSOA; CARDIA; SANTOS, 2010; 

PAULA, 2011) 

Quanto ao aspecto colaboração mútua entre os pares e seus superiores/chefes, 

verificou-se que houve a predominância da colaboração entre os pares. Entretanto, observou-

se também que o incentivo à colaboração mútua é grande por parte da gestão e o fato da 

colaboração dos superiores/chefe ser realizada apenas algumas vezes, deve-se ao caráter das 

atividades realizadas pela maioria dos funcionários (pré-preparos de vegetais e carnes, 

cozimentos, transportes, entre outras) e a divisão das tarefas. 



81 

 

Como constatado por Costa (2012) e Seligmann-Silva (2007) em seus estudos, os danos 

psíquicos podem ser produzidos ou agravados pelas interações entre os fatores ambientais e os 

aspectos da organização do trabalho. Diante disto, a constatação de ausência de autonomia, 

bem como, a impossibilidade de organizar o próprio trabalho em relação ao tempo, condições 

estas relatadas pela maioria dos participantes, são considerados fatores de riscos psicossociais 

que podem levar ao desenvolvimento de doenças ocupacionais. 

Com relação ao ambiente sociogerencial, o fator infraestrutura e pressão foi o que 

indicou um maior grau de insatisfação por parte dos participantes, mostrando que 71,6% 

relataram sofrerem com pressões diretas e indiretas relacionadas à falta de materiais e 

equipamentos, assim como relacionados à situação predial, características desfavoráveis ao 

desenvolvimento satisfatório do trabalho.  

A falta de um programa de manutenção preventiva na UFRN repercute no RU e seus 

funcionários sofrem em função deste aspecto, pois apenas quando algum equipamento 

apresenta defeito é que se tem a manutenção corretiva. Da mesma maneira, ocorre com a parte 

predial, pois como o RU funciona de forma ininterrupta o ano inteiro, existe uma dificuldade 

enorme de fechá-lo por alguns dias para que seja realizada a manutenção da instalação física 

de forma completa. Assim,esta acaba ocorrendo conforme a necessidade imediata (ao longo 

do ano e de forma mais ampla nos períodos de férias acadêmica). Todavia, não de forma 

satisfatória. Esse fato é corroborado pelos relatos descritos abaixo: 

Falta de materiais e instrumentos para realizar o trabalho, necessidade de 

manutenção dos equipamentos com mais frequencia, (...) (Participante 35). 

As ações hoje que existem no sentido de melhorar a qualidade de vida são válidas, 

mas para que tenhamos impactos positivos na vida do trabalhador é necessário voltar 

às atenções para qualidade do trabalho, ambiente do trabalho, equipamentos, 

utensílios, insumos, estrutura física, desta forma teremos qualidade no trabalho, no 

dia a dia e não fora dele (Participante 72). 

Os problemas oriundos de infraestrutura precária e exigências de trabalho 

desproporcionais às condições oferecidas também foram observados nos trabalhos de Colares 

e Freitas (2007), Sasaki (2008) e Costa (2012), corroborando, assim, os dados encontrados na 

pesquisa. 

A falta de informação acerca dos riscos a que estão expostos os participantes também 

figura como um dos aspectos que justificam afirmar que as condições são desfavoráveis, visto 

que a grande maioria (90,4%) relatou não receber informações ou que quando essas são 

repassadas, são de forma bem esporádicas. Esse dado é bastante preocupante, visto que, os 
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profissionais de unidades de alimentação e nutrição estão expostos a diversos riscos 

ocupacionais, que podem levar a acidentes e a adoecimentos, fato enfatizado também pelos 

autores Matos (2000), Abreu e Spinelli (2011), Jorge et al (2009) e Costa (2012) em seus 

estudos.  

A falta de participação dos funcionários nas decisões de mudanças na organização e a 

inexistência de diálogos abertos foi outro ponto cuja maioria (94,6%) dos participantes relatou 

como sendo indicativo de condições insatisfatórias, levando a uma sensação, por parte dos 

funcionários, de que são meros cumpridores de ordens. A fala transcrita abaixo enfatiza a 

afirmação de diálogos ineficazes. 

Há o relato de problemas e esses não são resolvidos (Participante 44). 

As gestoras poderiam receber mais as ideias da equipe e renovar equipamentos 

(Participante 42). 

Segundo Esteves (2013), aspectos relacionados a pouca ou nenhuma participação do 

trabalhador nas decisões organizacionais, assim como a falta de controle sobre o seu processo 

de trabalho, podem constituir riscos no contexto de trabalho que afetam a saúde e o 

comportamento dos mesmos, ocasionando sintomas de stress, como por exemplo, ansiedade, 

baixa auto-estima, depressão, exaustão, etc. 

Com relação à organização das atividades, esse fator apresentou-se satisfatório de 

acordo com a média obtida, levando a conclusão que os funcionários estão satisfeitos com a 

forma como a as atividades são organizadas. Contudo, no momento da pesquisa em in loco, 

algumas insatisfações foram demonstradas, como pode ser visto nos relatos a seguir: 

Distribuir melhor as atividades e horários, para que não tenha pessoas que fiquem 

sem fazer nada e sobrecarregue os demais, (...) (Participante 55). 

Acabar com diarista fazendo duas escalas para que não haja sobrecarga de trabalho, 

(...) (Participante 56). 

Essa demonstração de insatisfação, por sua vez, não resulta no desenvolvimento de um 

ambiente conflitante, condição também classificada como satisfatória por uma parcela 

bastante significativa dos respondentes (91,9%). Todavia, no momento da pesquisa, foi 

possível verificar alguns descontentamentos, como expostos nos relatos abaixo: 

O comportamento das nutricionistas, elas não sabem falar com ninguém, são 

autoritárias (Participante 11). 
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Relações interpessoais com colegas de trabalho, comunicação ruim entre servidores, 

diminuir fofocas (Participante 49). 

O fator discriminação social, que trata de todos os tipos de discriminação existente, 

obteve a menor média, levando a conclusão que os funcionários não se consideram 

discriminados em seu ambiente de trabalho. No tocante a possibilidade de ocorrência de 

violência, seja ela física ou verbal, intimidações e perseguições, a maioria (85,1%) 

responderam nunca ou raramente estar exposto a essa condição, considerando o contexto de 

trabalho favorável no que se refere a esse aspecto. Em se tratando desses últimos fatores, 

Costa (2012) e Sales (2013), também encontraram valores baixos em seus estudos 

desenvolvidos em uma policlínica e nos hospitais universitários, respectivamente. 

Considerando que a violência no trabalho inclui o assedio moral e sexual, os resultados 

parecem indicar que as relações se mostram harmoniosas, prevalecendo um clima de 

companheirismo, respeito e profissionalismo. 

Os aspectos de saúde questionados no QCT também levaram a constatação de que a 

maioria dos afastamentos do trabalho foram oriundos de problemas de saúde relacionados ao 

esforço físico, como as tendinites, as dores na coluna e nos braços, a hérnia de disco, bem 

como a exposição a aspectos fisicoquímico desfavorável, como as alergias, os problemas 

auditivos e o nódulo nas cordas vocais. 

Os problemas com relação à infraestrutura, a organização do trabalho e de 

relacionamento interpessoal também foram citados no momento em que os participantes 

puderam sugerir melhorias para suas condições de trabalho, embasando ainda mais a 

deficiência e insatisfação com esses aspectos. Os relatos de sugestões a seguir enfatizam essa 

afirmação: 

Sala de descanso adequada, vestuário e equipamentos de segurança adequados, 

plano de saúde e odontológico (Participante 3).  

Treinamentos e capacitações na área de formação e áreas com relação direta com o 

trabalho (Participante 21). 

Melhorar respeito para com os servidores, por parte das nutricionistas, melhorar as 

relações interpessoais, distribuir melhor as atividades para não sobrecarregar 

(Participante 55). 

Melhores equipamentos e ferramentas mais adequadas para realização do trabalho e 

melhorar relacionamento entre funcionarios, de modo que haja mais humildade 

(Participante 2). 
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Para Camelo e Angerami (2008), a carga de trabalho excessiva, as condições insalubres 

de trabalho, a falta de treinamento e orientação, o relacionamento abusiva ou insuficiente 

entre supervisores e subordinados, a falta de controle sobre a tarefa e ciclos trabalho-descanso 

incoerentes com os limites biológicos, também são considerados estressores ocupacionais e, 

portanto, podem desencadear diferentes sintomas, dentre eles os sintomas psicossomáticos.  

Através do PROART buscou-se a identificação dos riscos psicossociais inerentes ao 

contexto de trabalho por meio da investigação das quatro dimensões que envolvem a relação 

trabalhador - organização do trabalho. 

A primeira dimensão pesquisada foi a percepção sobre a organização prescrita do 

trabalho, na qual objetiva-se identificar o entendimento, por parte dos funcionários, a respeito 

das tarefas a serem realizadas, as condições oferecidas para essa realização, os prazos, ritmos 

e normas, a variabilidade dessas atividades, assim como, a existência de autonomia e 

liberdade para realização das mesmas e a presença de diálogo sobre o trabalho. Corroborando 

os dados obtidos com o Questionário de Condições de Trabalho, os resultados dessa escala 

apontam para um risco psicossocial de nível médio. Esses resultados encontrados foram 

semelhantes aos observados nos estudos realizados por Freitas (2015) e Sousa (2016). 

Com relação ao estilo de gestão, as médias obtidas nessa escala evidenciam a 

predominância do estilo coletivista na gestão do RU. Este estilo, conforme Facas (2013), 

caracteriza a organização como um grupo perfeito, com funcionários apresentando 

comportamento de lealdade, dependência e cooperação, ao ponto de realizarem sacrifícios 

pessoais, por mais que estes não lhe tragam retornos. Esse resultado diverge dos obtidos com 

o Questionário de Condições de Trabalho, pois nele, observou-se certa a prevalência de 

queixas relacionadas à ausência de autonomia, de participação, de diálogo, além de 

incômodos decorrentes das pressões e cobranças, entre outros. No entanto, não é possível 

afirmar que, mesmo esse sendo o estilo de gestão predominante, os riscos psicossociais não 

existam, já que a valorização do conformismo e a imposição da aceitação de todas as normas 

e regras aos funcionários também podem ser identificados. Esse fato pode ser confirmado pela 

fala dos participantes expostas a seguir: 

A relação dos servidores com os usuários, as relações de reconhecimento e incentivo 

por parte da chefia, não funcionam (Participante 17). 

O gestor não leva em consideração as reivindicações dos funcionários 

(participante 36). 
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O que parece explicar tal discrepância é o fato de que no RU, apesar de predominar um 

bom clima de trabalho, as relações são hierarquizadas e o trabalho é parcelado. Neste sentido, 

até é possível identificar relações de camaradagem e companheirismos, mas ela são bem mais 

frequentes entre profissionais de categorias afins e níveis hierárquicos equivalentes.  

A organização prescrita do trabalho e o estilo de gestão são preditores de sofrimento 

patogênico no trabalho, numa relação inversamente proporcional. Os fatores Inutilidade, 

Indignidade e Desqualificação referem-se às formas de sentir, pensar e agir compartilhadas na 

organização. Fazendo uma avaliação dos fatores, contatou-se que apenas o fator indignidade 

apresentou risco mediano para o desenvolvimento de sofrimento patogênico, fazendo-se 

necessária a prevenção a curto e médio prazo. Esse resultado também é corroborado pelos 

dados obtidos com o Questionário de Condições de Trabalho, indicando sentimentos de 

insatisfação e desgaste com o trabalho.  

O esgotamento pode ser uma causa preocupante de ocorrência de sofrimento 

patogênico, tendo sua origem na pressão advinda das variáveis presentes no contexto de 

trabalho, podendo potencializar, significativamente, os riscos de adoecimento (Dejours, 

2007). Dados semelhantes foram encontrados em estudo realizado por Falce (2012), cujos 

resultados indicaram maior ocorrência de prazer do que de sofrimento, embora a dimensão 

que se refere ao esgotamento mental tenha sido um indicador que obteve, por parte do grupo 

pesquisado, maior indicação de relação com o sofrimento, sendo tal fato um potencializador 

do adoecimento. 

A última escala do Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais respondida pelo 

grupo de funcionários do RU investiga os danos relacionados ao trabalho. Os resultados 

obtidos caracterizaram um baixo risco. Contudo, os danos físicos foram os que apresentaram 

maior média, semelhante aos escores obtidos na análise dos impactos das exigências de 

esforços físicos obtidas no Questionário de Condições de Trabalho. 

Feitas as correlações entre as variáveis dos dois instrumentos, através da matriz de 

Pearson, os resultados obtidos mostraram a existência de correlações significativas, tanto 

positivamente, como negativamente. As correlações negativas mais significantes foram do 

tipo moderadas e ocorreram entre a Escala de Organização Prescrita do Trabalho e as 

dimensões do QCT - Ambiente Conflitante e Infraestrutura e Pressão, mostrando, dessa 

forma, que à medida que se tem uma organização do trabalho satisfatória, há uma redução 

significativa dos conflitos interpessoais e de valores, bem como, dos problemas por escassez 

de materiais e equipamentos e de exigências desproporcionais às condições disponíveis para 

execução das atividades laboras, inibindo os riscos psicossociais.  
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Em se tratando, das correlações positivas, as mais significativas também foram do tipo 

moderada. Um dado digno de nota foi a correlação obtida ao se comparar a dimensão 

Ambiente Conflitante e os fatores Danos Psíquicos, Físicos e Desqualificação, mostrando 

que, quando em uma organização, começam a surgir os conflitos, as pressões na execução de 

tarefas (sem condições favoráveis) e a sobrecarga de trabalho, vem junto às dores no corpo, os 

distúrbios biológicos, os sentimentos negativos em relação a si e em relação à vida no geral, 

indicando a presença de riscos psicossociais. A investigação da presença de riscos que levam 

aos Danos Físicos também apresentou associação positiva moderada com as dimensões 

Infraestrutura e Pressão, Riscos de Acidentes, Aspectos Físico-químicos e Aspectos 

Psicobiológicos, todos estes fatores apresentam características similares e podem resultar em 

danos físicos e consequentemente, em vivências de sofrimento patogênico e psicossocial. 

Silva-júnior (2012) lembra que, ao longo dos anos, houve uma mudança de paradigma 

no que concerne ao que se entende por adoecimento relacionado ao trabalho. Assim, constata-

se uma migração da preocupação com os agentes físicos, químicos, biológicos para os 

aspectos relacionados ao conteúdo e a organização do trabalho. Diante disto, aspectos como, 

sobrecarga, monotonia e fragmentação das tarefas, conflitos, pressões, ambiguidade de papéis, 

problemas de infraestrutura, falta de autonomia, escassez de diálogos, também são apontados 

como possíveis riscos (CODO; SORATTO; VASQUES-MENEZES, 2004). 

Dessa forma, levando-se em consideração os resultados dos instrumentos utilizados e as 

observações diretas feitas ao longo da pesquisa, tem-se que os aspectos de infraestrutura e o 

ambiente sociogerencial parecem se configurar como fatores importantes para o 

desencadeamento do estresse e mal-estar entre os funcionários, o que, por vezes, traz como 

consequência o adoecimento e o afastamento do trabalho. 

Por fim, respondendo às questões propostas, chegou-se a conclusão que há sim uma 

relação entre as condições de trabalho e os riscos psicossociais entre o grupo estudado. Dessa 

forma, de acordo com as condições de trabalho pesquisadas e os riscos existentes, sem deixar 

de lado os demais aspectos que possam estar envolvidos, pode-se afirmar que os funcionários 

do Restaurante Universitário estão expostos a diversos fatores desencadeadores de diferentes 

danos físicos e psíquicos, que acarretam ou potencializam doenças de várias naturezas.  

Concordando com Serafim et al (2012), assinala-se que a prevenção desses aspectos deve 

ocorrer por meio da sensibilização, conscientização, motivação e ação organizada dos atores 

sociais das empresas ou dos órgãos, minimizando, assim, os agravos a saúde dos 

trabalhadores, melhorando o entendimento entre as partes e obtendo os melhores resultados. 
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CAPITULO 5. CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

 Essa pesquisa partiu de um diagnóstico sistemático do contexto laboral em que se dá o 

trabalho dos funcionários vinculados ao Restaurante Universitário da UFRN. Para alcançar os 

objetivos específicos, foram feitas observações diretas e utilizados dois instrumentos 

validados, que davam conta de analisar as condições de trabalho e a existência dos riscos 

psicossociais, que foram o Questionário de Condições de Trabalho (QCT) de Borges et al 

(2013) e o Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho de Facas (2013).  

 Considerando que as questões norteadoras deste estudo envolviam identificar a quais 

condições de trabalho os funcionários estavam submetidos, bem como, se existiam riscos 

psicossociais e se os mesmos teriam impacto na saúde dos funcionários, conclui-se que o os 

riscos ocupacionais e, mais especificamente, os riscos psicossociais estão presentes e 

emergem em função de alguns aspectos inerentes às condições de trabalho. 

Apesar das dificuldades encontradas para o desenvolvimento do estudo, o processo de 

construção do conhecimento foi muito enriquecedor.  

As limitações desse estudo iniciaram no fato da pesquisadora não dominar 

profundamente os conhecimentos da psicologia, dificultando estabelecer a relação das 

condições laborais com os possíveis transtornos psíquicos.  

Outro ponto limitante foi o cargo desempenhado pela pesquisadora na unidade 

submetida à pesquisa, pois a mesma faz parte da equipe gestora, o que, salvo alguns cuidados 

adicionais, poderia enviesar a produção de conhecimento e coleta de dados, dificultando, 

inclusive, a aplicação dos questionários junto aos funcionários (que poderiam tomar a 

participação como obrigatória, e não voluntaria, por exemplo).Uma dificuldade adicional 

refere-se ao fato de os questionários serem muito extensos, dificultando a adesão, aplicação e 

compreensão por parte dos respondentes. Além disso, a aplicação se deu durante o expediente 

de trabalho, o que gerou desconfortos, a princípio pela retirada dos funcionários de suas 

atividades e, posteriormente, pelos desencontros entre os possíveis participantes e as duas 

bolsistas de psicologia que participaram dessa etapa. O tempo utilizado na aplicação desses 

instrumentos também foi outro agravante, visto que em alguns momentos, gastou-se por volta 

de duas horas, do início a finalização das respostas. 

A ausência de conhecimento da população e a estigmatização que gira em torno dos 

problemas psíquicos podem ter sido outro fato impeditivo dessa pesquisa, pois muitas pessoas 

passam por situações geradoras de sofrimento psíquico e tem receio de falar e buscar ajuda. 
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Entretanto, considerando que adesão dos servidores foi ampla, pode-se dizer que tal aspecto 

não se constituiu enquanto um fator impeditivo. 

Apesar dessas limitações, conclui-se que os objetivos específicos foram alcançados com 

êxito, visto que foi possível efetuar uma caracterização dos funcionários do setor a partir de 

um levantamento dos dados sociodemográficos e funcionais que permitiram sistematizar 

informações sobre o grupo. Neste sentido, os resultados indicaram que a unidade tem o seu 

quadro formado por funcionários em sua maioria do sexo masculino, com média de 38 anos, 

casados, sem ou com poucos filhos, nível médio de instrução, desempenhando, 

prevalentemente, as funções de auxiliar de cozinha, cozinheiro e copeiro e trabalhando na 

unidade, em média, a 2,33 anos. 

Com relação aos resultados oriundos dos QCT, pôde-se chegar à constatação que as 

condições de trabalho ofertadas aos funcionários são potencializadoras de danos físicos e 

psíquicos, que podem acarretar agravos à saúde dos mesmos, principalmente no tratante a 

infraestrutura e ao ambiente sociogerencial. 

Os resultados oriundos do PROART corroboraram os dados obtidos com o QCT, 

enfatizando que os funcionários do Restaurante Universitário estão submetidos a riscos 

psicossociais em níveis de baixo a mediano, o que, se não configura-se como uma situação 

alarmante, funciona como um alerta para uma situação limite que demanda, em curto e médio 

prazo, a necessidade de intervenção por parte da gestão, no sentido de potencializar e 

incrementar os indicadores positivos e minimizar os efeitos dos indicadores negativos.  

Aos gestores da instituição, sugere-se a necessidade de envolvimento e atuação junto 

aos demais profissionais do setor, na perspectiva de transformar o real do trabalho, reduzindo 

os riscos que levam ao sofrimento, pois as enfermidades relacionadas à mente podem 

acometer qualquer pessoa, independente da categoria profissional. Destaca-se ainda, a 

importância da identificação das estratégias que permitam ao sujeito autoconhecimento e, por 

consequência, liberdade para utilizá-lo da melhor maneira possível no seu ambiente laboral. 

Desse modo, sugere-se a ampliação da presente investigação com estudos por categorias 

profissionais, devido às peculiaridades das mesmas, o que, espera-se poderá propiciar dados 

bem mais esclarecedores sobre o trabalho no RU. 

Baseado em tudo o que foi exposto, acredita-se que esse estudo tenha cumprido o seu 

objetivo e, diante de disto, esperasse que os resultados obtidos tenham gerado dados e 

informações relevantes para este setor, propiciando aos gestores um maior conhecimento, que 

possibilite a melhoria da organização e das condições de trabalho e, com isso, seja possível, 

no futuro, beneficiar os que fazem a instituição direta e indiretamente, seja em função da 
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ampliação da qualidade e saúde nos contextos de trabalho, seja devido a redução das despesas 

públicas com trabalhadores acidentados e portadores de agravos à saúde decorrentes do 

ambiente de trabalho. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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 CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE, 2012 – CNS 466/12). 

 

Esclarecimentos  

  

Este é um convite para você participar da pesquisa “CONDIÇÕES DE TRABALHO 

E RISCOS PSICOSSOCIAIS: Um estudo com os funcionários do Restaurante 

Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, que tem como 

pesquisadora responsável a mestranda Michelle de Medeiros Mendes, orientada pela Prof.ª 

Drª. Denise Pereira do Rego. 

Esta pesquisa objetiva analisar a relação entre condições de trabalho e riscos 

psicossociais a partir de um diagnóstico sistemático do contexto laboral em que se dá o 

trabalho dos servidores vinculados ao Restaurante Universitário da UFRN. Busca-se, assim, 

identificar os possíveis riscos ocupacionais existentes, principalmente os riscos psicossociais, 

e discutir a relação entre tais riscos e as condições de trabalho. Espera-se que os resultados 

obtidos forneçam dados que possam subsidiar a implementação de intervenções viáveis no 

sistema organizacional, estabelecendo, assim, uma relação mais próxima com a prevenção e 

promoção da saúde e, consequentemente, propiciando, no futuro, a redução de despesas 

públicas (considerando a necessidade de contenção dos gastos com absenteísmos por 

acidentes de trabalho e agravos a saúde decorrente de um ambiente insalubre). 

Caso decida aceitar o convite, você terá de responder a alguns questionários 

especialmente formulados para os fins da pesquisa e, possivelmente, em outro momento, terá 

de conceder uma breve entrevista que versará sobre aspectos do cotidiano de seu trabalho. 

Durante o preenchimento dos questionários você poderá ler antecipadamente o mesmo, 

estando livre para tirar suas dúvidas. Lembramos, ainda, que caso seja necessário, o 

pesquisador poderá auxiliá-lo no preenchimento do questionário.  

Saiba que a sua participação não lhe trará nenhum risco e que é possível que os 

resultados obtidos resultem em benefícios diretos ou indiretos para você na medida em que a 
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produção de informações sobre o contexto do trabalho é o ponto de partida para a 

implementação de alguma mudança que se faça necessária para a melhoria das condições de 

seu trabalho, sua saúde e bem-estar. 

Todas as informações por nós obtidas serão sigilosas. Assim, seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação 

dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para a orientanda Michelle de Medeiros Mendes pelo 

telefone (84 99710-4090) e/ou para a professora Denise Pereira do Rego, no endereço 

eletrônico (e-mail:deniserego2@gmail.com) ou pelo telefone (84) 3342-2236.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone3215-3135 ou 3342-

2230. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “CONDIÇÕES DE TRABALHO E RISCOS PSICOSSOCIAIS: Um estudo 

com os funcionários do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal, __ de ___________ de 20__. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 _______________________________________________ 

Michelle de Medeiros Mendes 

Mestranda do PPGPI 

 

Endereço:Restaurante Universitário. Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-RN. 

Telefone: (84) 99710-4090 

Email: mmmnutricao@hotmail.com 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:deniserego2@
mailto:mmmnutricao@hotmail.com
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

RISCOS PSICOSSOCIAIS: Um estudo com os funcionários do Restaurante 

Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte” declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

  

Natal, __ de ___________ de 20__. 

 

 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Denise Pereira do Rego 

Orientadora 

 

Endereço: Departamento de Psicologia- CCHLA/UFRN. Campus Universitário, s/n, 

Lagoa Nova, Natal-RN. CEP: 59078-970. Telefone: (84)3342-2236. 

Email: deniserego2@gmail.com 

 

 

 

  

______________________________________ 

Michelle de Medeiros Mendes 

Mestranda do PPGPI 

 

Endereço:Restaurante Universitário. Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova, Natal-

RN. Telefone: (84) 99710-4090 

Email: mmmnutricao@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deniserego2@gmail.com
mailto:deniserego2@gmail.com
mailto:mmmnutricao@hotmail.com
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

Caro servidor, 

 

Gostaríamos de solicitar a sua participação na pesquisa intitulada “Condições de 

trabalho e riscos psicossociais: um estudo com os servidores do Restaurante 

Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte” desenvolvida pela aluna 

Michelle de Medeiros Mendes do Mestrado Profissional em Gestão de Processos 

Institucionais - MPGPI, sob a orientação da Prof
a. 

D
ra. 

Denise Pereira Rêgo. 

A referida pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFRN e tem como objetivo 

analisar a relação entre condições de trabalho e riscos psicossociais a partir de um diagnóstico 

sistemático do contexto laboral em que se dá o trabalho dos servidores vinculados ao 

Restaurante Universitário da UFRN. O conhecimento gerado por esse estudo é de grande 

relevância para a implementação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida e saúde 

dos servidores da instituição.  

Esse estudo destina-se apenas a fins científicos e asseguramos que todas as informações 

serão processadas com o máximo sigilo. Desde já, agradecemos pela sua colaboração, que é 

de fundamental importância para o êxito deste trabalho. 

FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA E FUNCIONAL 

Idade:_____ Sexo: ( ) F ( ) M 

Cargo: (  ) Auxiliar em administração 

(  ) Assistente em administração 

(  ) Outro. Qual: _____________ 

Setor de lotação:______________________________ 

Setor onde desempenha as atividades:_____________ 

Tempo de trabalho na UFRN:_____________________ 

Tempo de trabalho no setor atual: ___________________ 

Você acha que desempenha atividades diferentes das que são exigidas para o seu cargo? 

(  ) Sim     (  )Não 

Se sim,  as atividades executadas equivale as de qual cargo?_____________________ 

Grau de escolaridade: 

( ) Nunca estudou                                

( ) Ensino fundamental incompleto 

( ) Ensino fundamental completo    

( ) Ensino médio incompleto                        

 

( ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior completo 

( ) Ensino superior incompleto 

( ) Pós-

graduação (especialização, residência, mestrado e/oudoutorado 

 

Estado Civil:  

(  ) Solteiro(a)    

(  ) Casado(a) ou União Estável 

(  ) Separado(a) ou Divorciado(a) 

 

 

(  ) Viúvo(a)   

(  ) Outros    

 

 

 

Nº de filhos: ____________ 
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QUESTIONARIO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO-QCT 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: CONTRATUAIS E JURÍDICAS 

 

001)Este trabalho (sobre o qual você está respondendo) é o seu único trabalho remunerado? 

(   ) Sim (  ) Não Se não, quantas horas por semana trabalha em média, no(s) seu(s) outro(s) trabalho(s)? 

(  ) 20 horas semanais    

(  ) 30 horas semanais   

(  ) 40 horas semanais                                                                                            

(   ) Outras. Se outra, especifique:________horas semanais 

(   ) Não se aplica 

 

002) Seu cargo determina uma jornada de trabalho de quantas horas semanais? 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 30 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 44 horas semanais 

(   ) Outras. Especifique:_______horas 

(   ) Não se aplica 

 

003) Na prática, quantas horas você trabalha normalmente por semana aqui? 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 30 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 44 horas semanais 

(   ) Outras. Especifique:_______horas 

 

 

004) Normalmente, quantos dias por semana você trabalha aqui?______________________ dias por semana 

 

005) Normalmente, quantas vezes por mês trabalha durante a noite (pelo menos 2 horas entre as 10 horas da no

ite e às 5 horas da manhã)?   _______noites por mês (   ) Nunca 

 

006) Quantas vezes por mês (em média) trabalha aos domingos?    _______ domingos por mês  (   ) Nunca 

 

007) Gostaria de trabalhar ... ? 

(   ) 44 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 30 horas semanais 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) Outro. Especifique: _____________ 

007.1) Essa quantidade de horas de trabalho de minha preferênci

a 

representa: 
(   ) Mais horas que no momento 

(   ) A mesma quantidade de horas que atualmente 

(   ) Menos horas que atualmente 

 

008) No total, quantos minutos por dia demora normalmente no percurso de casa para o trabalho e do trabalho

 para casa (soma)? __________________ minutos  

 

009) O que você ganha é: 

(   ) A única renda de sua família 

(   )Quase a totalidade da renda familiar  

 

(   ) Aproximadamente a metade da renda familiar  

(   ) Uma parcela pequena da renda da família 

010) Você trabalha ... ? 

N
u

n
ca

 

R
a

ra
m

en
te

 

A
lg

u
m

a
s 

v
ez

e
s 

M
u

it
a

s 

v
ez

e
s 

S
em

p
re

 

 010.1) o mesmo número de horas todos os dias      

010.2) o mesmo número de dias todas as semanas      

010.3) com horários fixos de entrada e de saída      

010.4) por turnos ou escala      
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: FÍSICAS E MATERIAIS 

 

Utilizando a seguinte escala (de „Nunca‟ a „Todo o tempo‟), responda cada item, marcando com X: 

 

 

011)Quanto você se expõe às condições de trabalho abaixo? 

N
u

n
ca

 

R
a

ra
m

en
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u
m

a
s 

v
ez
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u
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T
o

d
o

 o
 t

em
p

o
 

N
ã
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e 
a

p
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011.1) Vibrações provocadas por instrumentos manuais, máquinas, etc..       

011.2) Ruídos tão fortes que obrigam a levantar a voz para falar com as pessoas       

011.3) Calor desconfortável       

011.4) Frio desconfortável       

011.5) Fumaça ( como fumaça de soldas ou de canos de escape), pó ( como pó  

de madeira, de algodão) ou poeiras (como poeira de cimento, de barro), etc. 

      

011.6) Inalação de vapores (tais como de solventes, diluentes e/ou inseticidas)       

011.7) Manuseio ou contato da pele com produtos ou substâncias químicas       

011.8) Radiações, raio x, radioatividade, luz de soldadura, raios laser       

011.9) Fumaça de cigarro de outras pessoas       

011.10) Manuseio ou contato direto com materiais que podem transmitir doenças 

infecciosas (tais como lixo, dejetos, sangue , fluidos corporais, materiais de 

 laboratório, etc) 

      

011.11) Exposição prolongada ao sol 
      

011.12) Mudança brusca de temperatura       

011.13) Excesso de umidade       

011.14) Iluminação insuficiente       

011.15) Iluminação excessiva       

011.16) Acidentes físicos (desabamentos, quedas de materiais, etc.)       

011.17) Acidentes com ferramentas, instrumentos e maquinários       

011.18) Falta de higiene no local de trabalho       

011.19) Contato com pessoas com doenças infecto-contagiosas       

011.20) Situações que podem desenvolver doenças ocupacionais       

 011.21) Exigências psíquicas estressantes       

 011.22) Riscos de pequenos acidentes de trabalho       

 011.23) Riscos de acidentes de trabalho incapacitantes       

 011.24) Riscos de acidentes de trabalho fatais       

 011.25) Riscos de acidentes no trânsito       

011.26) Agravo de doenças que você contraiu por razões diversas       

011.27) Posições dolorosas ou fatigantes       

011.28) Levantar ou deslocar pessoas       

011.29) Transportar ou deslocar cargas pesadas       

011.30) Operar máquinas e ferramentas que lhes exigem acentuado esforço físico       

011.31) Usar máquinas, equipamentos e/ou ferramentas com defeitos       
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011.32) Ficar de pé ou andar       

011.33) Movimentos repetitivos da mão ou do braço       

011.34) Repetir movimentos em intervalos menores que dez minutos       

 

011) Quanto você se expõe às condições de trabalho abaixo? 

N
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011.35) Repetir movimentos em intervalos de menos de um minuto       

011.36) Trabalhar nas instalações da organização       

011.37) Trabalhar fora da organização, a partir de sua casa com um  

computador 
      

011.38) Trabalhar em casa, excluindo o trabalho fora organização com 

computador 

      

011.39) Trabalhar noutros locais que não sejam a sua casa ou instalações da 

organização, como por ex.: nas instalações de clientes, em viagem 

      

011.40) Estar em contato direto com pessoas que não são empregadas no seu local  

   de trabalho, por exemplo, clientes, passageiros, alunos, doentes, etc. 

      

011.41) Trabalhar com computadores: Computadores pessoais, rede de dados, 

 servidor 
      

011.42) Uso da Internet /e-mail para fins profissionais        

011.43) Usar vestuário ou equipamento pessoal de proteção       

011.44) Trabalhar em vias públicas (na rua)       

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: PROCESSOS E CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO 

 

Utilizando a seguinte escala (de „Nunca‟ a „Todo o tempo‟), responda cada item, marcando com X: 

012) O horário de seu trabalho é ... 

N
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 012.1) Definido pela empresa/organização sem possibilidade de alteração       

 012.2) Uma escolha entre vários horários de trabalho fixos, determinados 

pela empresa/organização 
      

 012.3) Adaptado por você dentro de certos limites (ex.: poder 

ocasionalmente trocar horário sob justificativa) 
      

012.4) Inteiramente determinado por você       

012.5) Combinado (acordado) entre você e clientes       

012.6) Combinado (acordado) entre você, colegas e outras pessoas       

012.7) Alterado com frequência pela chefia sem aviso prévio a você       

012.8) Alterado com frequência pela chefia com aviso prévio a você       

013) O seu trabalho implica ...       

013.1) Ritmo acelerado       

013.2) Prazos muito rígidos e muito curtos       
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014) De uma maneira geral, o seu ritmo de trabalho depende ... ? 
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014.1) Do trabalho feito pelos seus colegas       

014.2) Dos pedidos diretos de pessoas como os clientes, os passageiros, os 

alunos, os usuários, os pacientes, etc. 

      

014.3) De objetivos quantitativos de produção ou desempenho       

014.4) Da velocidade automática de uma máquina ou do movimento de um produto       

014.5) Do controle direto do seu chefe       

015) O seu trabalho lhe exige ... ?  

015.1) Respeitar normas (administrativas, técnicas, de segurança, etc.)?       

015.2) Avaliar por você mesmo(a) da qualidade do seu trabalho? 
      

015.3) Resolver por você mesmo(a) problemas imprevistos?       

015.4) Realizar tarefas monótonas?       

015.5) Realizar tarefas repetitivas?       

015.6) Realizar tarefas complexas?       

015.7) Aprender coisas novas?       

015.8) Interromper uma tarefa para realizar outras       

015.9) Ser contatado por e-mail e/ou por telefone fora do seu horário       

016) Você pode escolher ou modificar ... ?  

016.1) A ordem das suas tarefas?       

016.2) Os seus métodos de trabalho?       

016.3) O ritmo da realização das tarefas?       

017) Na execução de suas atividades de trabalho...  

017.1) Você pode receber ajuda de colegas       

017.2) Você pode receber ajuda dos seus superiores/chefes       

017.3) você pode receber ajuda externa à organização       

017.4) Você tem influência sobre a escolha dos seus colegas de trabalho       

017.5) Você pode fazer pausa quando desejar       

017.6) Você tem tempo suficiente para terminar o seu trabalho       

017.7) Você é livre para decidir quando tira férias ou dias de folga       

 017.8) Você pode negociar com chefes e colegas quando tirar férias e/ou 

dias de folga 
      

017.9) Você tem oportunidade para fazer o que sabe fazer melhor       

017.10) Você pode fazer um trabalho bem feito nas condições de trabalho atuais.       

017.11) Você pode pôr em prática as suas idéias       

017.12) Você é intelectualmente exigido (desafiado)       

017.13) Você precisa apresentar emoções específicas       

017.14) Você precisa dissimular suas emoções       
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018) As suas atividades são executadas ...? 
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018.1) por você sozinho       

018.2) em equipe       

019) O que você faz é definido ...  

019.1) Previamente por setores aos quais você tem pouco acesso       

019.2) Em manuais de serviço que você precisa seguir passo a passo       

019.3) Por seu chefe/administrador sozinho       

019.4) Por seu chefe/administrador após ouvir a equipe de trabalho       

019.5) Pela equipe de trabalho       

019.6) Por você, planejando independentemente       

019.7) Por você, negociando com colegas e chefes       

020) Suas atividades e funções exigem...  

020.1) As qualificações e experiência que você já tem       

020.2) Atualizações       

020.3) Formação suplementar ao que já tenho       

021) Quanto às suas responsabilidades você responde por...  

021.1) Danos a equipamentos, máquinas e objetos       

021.2) Por qualidade no atendimento a outras pessoas       

021.3) Erros técnicos no desenvolvimento de seu trabalho       

022) Nos últimos 12 meses, você participou de algum tipo de formação para melhorar as suas competências? 

         Considerar os cursos de capacitação, especialização, mestrado e/ou doutorado 

( ) Sim( ) Não 

 

 

 

       022.1) Se sim, quem pagou por esta formação? 

   ( ) Você. 

   ( ) Seu empregador. 

   ( ) Outro, com anuência do empregador. 

       022.2) Quanto tempo durou tal formação? __________dias 

 
       022.3) Participou de outro tipo de formação ou aprendizagem (por ex: auto-aprendizagem, seminários na 

internet, etc). 

( ) Sim( ) Não 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: AMBIENTE SOCIOGERENCIAL 

Utilizando a seguinte escala (de „Nunca‟ a „Todo o tempo‟), responda cada item, marcando com X: 

023) No último ano, você...? 
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023.1) Teve uma discussão franca com o seu chefe acerca do desempenho 

da sua função? 

      

023.2) Foi consultado sobre mudanças na organização do trabalho e/ou 

nas suas condições de trabalho? 

      

023.3) Foi sujeito a uma avaliação formal regular do desempenho das suasfunções?       

023.4) Discutiu com o seu chefe problemas relacionados ao trabalho?       

023.5) Foi informado sobre os riscos de acidentes no trabalho       

023.6) Foi informado sobre os riscos de adoecimento decorrente do trabalho       

024) Em seu trabalho, você está exposto a:  

024.1) Pressão por decisões rápidas       

024.2) Falta de material necessário para a realização de suas tarefas       

024.3) Falta de equipamentos/ferramentas adequadas       

024.4) Exigências desproporcionais às condições de trabalho 
      

024.5) Conflitos com colegas e chefias       

024.6) Exigências conflitantes com seus princípios e valores       

024.7) Realizar tarefas diferentes das suas       

024.8) Sobrecarga de tarefas       

024.9) Realizar tarefas conflitivas ou contraditórias       

024.10) Realizar tarefas desagradáveis       

024.11) Ficar sem fazer nada       

024.12) Assumir responsabilidade por punir       

025) No último ano, esteve sujeito no trabalho a...?       

025.1) Agressões verbais?       

025.2) Ameaças de violência física?       

025.3) Violência física?       

025.4) Intimidações / perseguição?       

025.5) Discriminação de sexo (homem x mulher)?       

025.6) Assédio sexual?       

025.7) Discriminações ligadas à idade?       

025.8) Discriminações ligadas à nacionalidade?       

025.9) Discriminações ligadas a questões raciais?       

025.10) Discriminação ligada à classe social?       

025.11) Discriminação ligada à religião?       

025.12) Discriminação ligada a características pessoais (altura, surdez, 

cegueira, gagueira, etc.)? 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO: ASPECTOS DE SAÚDE 

 
 

 

 

Existe algo que não foi perguntado, mas que você considera muito importante que seja 

dito para que possamos melhor compreender a realidade do servidor da UFRN em sua relação 

com o trabalho?  

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Quais ações ou medidas você gostaria de sugerir para melhoria das condições do seu 

trabalho? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

025.13) Discriminação ligada a preferências sexuais?       

025.14) Discriminação ligada à história pessoal (prostituição, ex- 

presidários, portadores de doenças contagiosas ou crônicas, etc.)? 
      

026) Quantas pessoas trabalham com você aqui (no setor ou unidade administrativa) 

( ) Sozinho 

( ) 2 a 4 pessoas 

( ) 5 a 9 pessoas 

( ) 10 a 49 pessoas 

( ) 50 a 99 pessoas 

( ) 100 a 249 pessoas 

( ) 250 a 499 pessoas 

( ) 500 e mais pessoas 

 

 

 

027) Quantas pessoas trabalham sob a sua direção e dependem de você para receber aumentos de salário,  

prêmios ou promoções?______________pessoa(s)                                  ( ) Nenhuma 

 

Teve afastamento do trabalho por problema de saúde no período de 2010 a 2015?  

 (   ) Não   (   ) Entre 1 e 3 vezes    (  ) Mais de 3 vezes 

 

Fez tratamento de saúde em decorrência de sintomas gerados pelo trabalho no período 2010 a 2015?  

 (   ) Não   (   ) Sim.   Qual enfermidade?___________________________ 

 

Faz uso de algum medicamento em decorrência de sintomas gerados pelo trabalho? 

(   ) Não   (   ) Sim.   Qual? ___________________________ 

 

Participa das ações voltadas para a prevenção e/ou melhoria da saude e qualidade de vida no trabalho oferecidas 

pela UFRN? 

(   ) Não   (   ) Sim.   

 

Qual(ais)?______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS 

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO - 

PROART 
 

Este instrumento de pesquisa tem por objetivo coletar informações sobre as dimensões do 

trabalho que constituem fatores de riscos psicossociais. Não existem respostas certas ou 

erradas (responda de acordo com a avaliação que você faz do seu trabalho). Ao responder o 

questionário, fique atento para as instruções de respostas. As informações prestadas por você 

são sigilosas e serão analisadas em conjunto com as informações fornecidas por seus 

colegas.  
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114 

ANEXO C – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADA CATEGORIA 

FUNCIONAL 

 

Nós tópicos abaixo tem-se a descrição detalhada das atividades atribuídas a cada 

função existente no Restaurante Universitário. 

 

NUTRICIONISTA DIRETORA: 

- Atuar com o objetivo de contribuir para o atendimento das metas institucionais da Unidade 

sob a gestão; 

- Conhecer os processos de trabalho da Unidade, supervisionando as atividades do 

Restaurante; 

- Planejar as ações a serem propostas pela Unidade, juntamente com a equipe de trabalho; 

- Colaborar para a formação de profissionais na área de Nutrição por meio da preceptoria de 

alunos para estágios curriculares e extracurriculares; 

- Contribuir com as políticas de respeito ao meio ambiente e políticas de saúde do Ministério 

da Saúde quanto ao consumo de uma alimentação saudável; 

- Zelar pelos bens materiais da Unidade, solicitando a manutenção predial via SIPAC e a 

manutenção de equipamentos; 

- Solicitar adequação às normas de segurança predial (saídas de emergências, acessibilidade, 

etc.); 

- Tratar com responsabilidade e transparência os recursos financeiros destinados ao 

funcionamento da Unidade; 

- Realizar processos administrativos (afastamento, insalubridade e outros); 

- Homologar a frequência dos servidores e bolsistas de apoio técnico; 

- Solicitar material de limpeza, dentre outros materiais via Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC); 

- Atestar notas fiscais; 

- Acompanhar os processos de pagamento aos fornecedores; 

- Acompanhar o controle do estoque; 

- Estabelecer a previsão orçamentária dos gastos da Unidade nas diversas despesas; 

- Gerenciar os contratos vigentes na Unidade; 

- Administrar quadro de pessoal, tanto os funcionários terceirizados quanto os servidores do 

Restaurante; 

- Estabelecer a necessidade de profissionais de acordo com as normas e regulamentos para as 

Unidades de Alimentação; 
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- Participar de reuniões diversas; 

- Calcular os custos mensais, mantendo o controle do custo/refeição atualizado; 

- Atender ao público em geral; 

- Apresentar relatórios e balanço que visem a melhoria do funcionamento do Restaurante; 

- Propor a admissão de pessoal de apoio ao Restaurante; 

- Executar outras atividades inerentes à sua função.  

  

NUTRICIONISTA DA COORDENADORIA DE CONTROLE DE MATERIAIS E 

ABASTECIMENTO:  

- Participar da comissão de parecer técnico dos processos licitatórios, avaliando fornecedores 

e produtos; 

- Colaborar com o processo de tutoração dos novos servidores lotados nesta unidade, 

realizando o acompanhamento dos mesmos com preenchimento das fichas de 

acompanhamento nos períodos especificados; 

- Colaborar com atividades de ensino e pesquisa, auxiliando na formação de profissionais na 

área da saúde, através de estágios curriculares supervisionados, bolsistas de estágio 

extracurricular e visitas técnicas; 

- Supervisionar os cardápios semanais, observando se os mesmos estão de acordo com a 

programação semanal de utilização dos gêneros; 

- Solicitar, em tempo hábil, os gêneros que irão compor o planejamento semanal da unidade, 

notificando à Divisão de Nutrição a não disponibilidade de algum gênero planejado; 

- Supervisionar os mapas de pedidos semanais enviados aos fornecedores, conferindo 

quantitativos necessários e números de empenhos; 

- Receber, conferir, verificando quantidade, data de validade e características organolépticas 

dos produtos, e armazenar o material entregue na unidade, mediante pedido previamente 

realizado de acordo com os planejamentos da Divisão de Nutrição; 

- Conferir se todos os recebimentos foram realizados e acompanhados de notas fiscais; 

- Atestar as notas fiscais recebidas e, comprovados os recebimentos, encaminhá-las aos 

setores que se destinam para efetuar os pagamentos; 

- Supervisionar o controle e a manutenção dos estoques; 

- Verificar o correto armazenamento dos produtos de acordo com as características dos 

mesmos; 

- Controlar a movimentação de gêneros alimentícios e demais materiais, de acordo com o 

sistema PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai); 
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- Supervisionar o almoxarifado (gêneros secos) e as câmaras frigoríficas quanto à sua higiene, 

organização e temperatura (Câmara de congelados no máximo -18°C, câmara de hortifrutis no 

máximo 10°C, câmara de sobras de alimentos prontos e câmara de carnes refrigeradas, frios e 

laticínios no máximo 5°C). 

- Supervisionar a realização do balanço físico e financeiro mensalmente; 

- Informar à Coordenadoria de Nutrição, situações pertinentes à disponibilidade de gêneros 

que deverão compor o planejamento; 

- Organizar e executar programas de treinamento e capacitação para os funcionários. 

- Realizar conferência de saldos e entregas de mercadorias; 

- Atestar as notas fiscais recebidas que comprovam os recebimentos, encaminhando-as aos 

setores que se destinam para efetuar os pagamentos; 

- Realizar solicitações de empenhos de materiais via SIPAC; 

- Supervisionar os contratos de prestação de serviços, atuando no controle e cobrança da 

qualidade de serviços e produtos prestados por fornecedores ao Restaurante Universitário; 

- Supervisionar o serviço desempenhado pelos servidores do setor; 

- Realizar reuniões com os servidores do setor. 

 

NUTRICIONISTA DA COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO: 

- Colaborar com atividades de ensino e pesquisa, auxiliando na formação de profissionais na 

área da saúde, através de estágios curriculares supervisionados, bolsistas de estágio 

extracurricular e visitas técnicas; 

- Elaborar a escala de trabalho dos bolsistas de estágio extracurricular e acompanhar suas 

faltas e trocas; 

- Colaborar com o processo de tutoria dos novos servidores lotados na unidade, realizando o 

acompanhamento dos mesmos com preenchimento das fichas de acompanhamento nos 

períodos específicos; 

- Fiscalizar e aplicar a legislação vigente no controle higiênico-sanitário dos alimentos e 

higiene ambiental; 

- Planejar cardápios adequados do ponto de vista nutricional e de segurança alimentar, 

segundo as normas de técnicas dietéticas, hábitos alimentares e disponibilidade orçamentária 

e de gêneros; 

- Confeccionar requisições de gêneros ao almoxarifado pelo SIPAC; atualizar fichas técnicas 

de preparo; construir e monitorar planilhas de controle de rejeito, custos e quantitativo de 

usuários através de softwares específicos; 
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- Realizar a liberação dos gêneros para a confecção das refeições, avaliando características 

organolépticas (cor, odor, sabor), condições das embalagens, validade e quantidade (registro 

de peso de todos os alimentos liberados); 

- Supervisionar e orientar os colaboradores da unidade no preparo das refeições em todos os 

ambientes (incluindo salas refrigeradas e área de cocção) e em todas as suas etapas 

(verificando a qualidade higiênico sanitária, a higiene do ambiente, o tempo e a temperatura 

de cocção, as técnicas de preparo e análise sensorial das preparações prontas); 

- Supervisionar a distribuição das refeições com controle de tempo e temperatura das 

preparações, reposição de pratos e utensílios, coleta de amostras e atendimento ao público; 

- Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das 

refeições/preparações; 

- Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os procedimentos 

operacionais padronizados (POP) sempre que necessário; 

- Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento, atualização e 

aperfeiçoamento de colaboradores; 

- Promover campanhas educativas, visando à preservação do meio-ambiente, do ambiente 

institucional e da saúde dos funcionários e usuários; 

- Organizar e supervisionar a produção de lanches para eventos da instituição; 

- Encaminhar o cardápio semanal para a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, para que seja 

publicado aos usuários; 

- Atendimento ao usuário quanto a dúvidas, sugestões e reclamações; 

- Supervisionar e acompanhar como fiscal de contratos de acordo com a indicação da chefia e 

quando necessário. 

 

NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO: 

- Colaborar com atividades de ensino e pesquisa, auxiliando na formação de profissionais na 

área da saúde, através de estágios curriculares supervisionados, bolsistas de estágio 

extracurricular e visitas técnicas; 

- Fiscalizar e aplicar a legislação vigente no controle higiênico-sanitário dos alimentos e 

higiene ambiental; 

- Planejar cardápios adequados do ponto de vista nutricional e de segurança alimentar, 

segundo as normas de técnicas dietéticas, hábitos alimentares e disponibilidade orçamentária 

e de gêneros; 

- Confeccionar requisições de gêneros ao almoxarifado pelo SIPAC; atualizar fichas técnicas 
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de preparo; construir e monitorar planilhas de controle de rejeito, custos e quantitativo de 

usuários através de softwares específicos; 

- Realizar a liberação dos gêneros para a confecção das refeições, avaliando características 

organolépticas (cor, odor, sabor), condições das embalagens, validade e quantidade (registro 

de peso de todos os alimentos liberados); 

- Supervisionar e orientar os colaboradores da unidade no preparo das refeições em todos os 

ambientes (incluindo salas refrigeradas e área de cocção) e em todas as suas etapas 

(verificando a qualidade higiênico sanitária, a higiene do ambiente, o tempo e a temperatura 

de cocção, as técnicas de preparo e análise sensorial das preparações prontas); 

- Supervisionar a distribuição das refeições com controle de tempo e temperatura das 

preparações, reposição de pratos e utensílios, coleta de amostras e atendimento ao público; 

- Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das 

refeições/preparações; 

- Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os procedimentos 

operacionais padronizados (POP) sempre que necessário; 

- Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento, atualização e 

aperfeiçoamento de colaboradores; 

- Promover campanhas educativas, visando à preservação do meio-ambiente, do ambiente 

institucional e da saúde dos funcionários e usuários; 

- Organizar e supervisionar a produção de lanches para eventos da instituição; 

- Encaminhar o cardápio semanal para a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, para que seja 

publicado aos usuários; 

- Atendimento ao usuário quanto a dúvidas, sugestões e reclamações. 

 

AUXILIAR DE ATIVIDADE I: 

- Receber e verificar a quantidade e qualidade das mercadorias recebidas; 

- Armazenar os gêneros de maneira ordenada e acessível nos depósitos de suprimentos e nas 

câmaras frias; 

- Manter registros atualizados e corretos dos estoques; 

- Registrar as notas fiscais no SIPAC; 

- Alimentar o SIPAC para a geração de relatórios físico e financeiro; 

- Pesar, contar e liberar as mercadorias mediante Boletim de Requisições; 

- Retirar carnes e congelados, com antecedência, das câmaras frias para ser feito o pré-

preparo; 
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- Manter atualizadas as planilhas de saldos das mercadorias por empenho e fornecedores; 

- Limpar e higienizar os almoxarifados e as câmaras frias; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; 

- Informar à Coordenadoria de Controle de Materiais e Abastecimento quaisquer 

irregularidades verificadas; 

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desempenho de suas 

funções. 

 

ARMAZENISTA/ALMOXARIFE: 

- Receber os gêneros alimentícios adquiridos, conferindo-os quanto à qualidade e quantidade 

e assinando as respectivas notas fiscais, assegurando o devido suprimento do estoque; 

- Fazer tarefas referentes a armazenamento, controle e preservação de gêneros alimentícios; 

- Armazenar os gêneros alimentícios seguindo técnicas de estocagem bem como de 

conservação de alimentos, impedindo a deteriorização dos mesmos; 

- Providenciar o atendimento das requisições de alimentos atentando-se aos tipos e 

quantidades registradas, separando, antecipadamente, os gêneros solicitados de acordo com as 

requisições de cada refeição; 

- Distribuir insumos de limpeza aos setores específicos, atentado-se as quantidades 

estabelecidas; 

- Separar por residência a quantidade de gêneros a serem enviados mensalmente (café, leite 

em pó e margarina), semanalmente (frutas, frios, ovos) ou diariamente (pães); 

- Separar os gêneros dos kits desjejum semanais e dos lanches diários dos funcionários 

Vigilância e do Plantão de Luz; 

- Separar os gêneros do desjejum do dia seguinte e armazená-los em local adequado. 

- Manter a ordem, higiene e segurança das áreas de armazenamento de alimentos, descartáveis 

e produtos de limpeza; 

- Limpar e higienizar as câmaras frias e os almoxarifados; 

- Comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade verificada; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; 

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desempenho de suas 

funções. 

 

COPEIRO: 

- Manter a ordem e a limpeza da área de trabalho, procedendo à coleta e lavagem das 
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bandejas, copos e talheres, realizando a pré-higienização dos mesmos e posteriormente, 

utilizando máquina de lavar louça industrial, na temperatura adequada, usando detergente e 

secante específico para esses a higienização destes materiais; 

- Guardar e manter o controle no gasto de materiais e produtos utilizados na limpeza e 

desinfecção; 

-Colocar à disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos e copos; 

- Ajudar, eventualmente, a servir refeições; 

- Contribuir na realização do serviço de limpeza nas dependências do Restaurante 

Universitário; 

- Realizar a limpeza e desinfecção das mesas, cadeiras e instalações físicas de refeitório; 

- Realizar limpeza e desinfecção da refresqueira; 

- Executar o descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 

- Realizar levantamento quantitativo do material existente sob sua responsabilidade, 

relacionando as peças e suas respectivas quantidades, quando lhe for solicitado; 

- Notificar a quebra ou danificação de instalações, equipamentos ou utensílios ao seu 

supervisor; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; 

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desempenho de suas 

funções. 

 

COZINHEIRO: 

- Receber o material e utensílios necessários para a confecção dos cardápios, determinados 

pelo nutricionista; 

- Executar tarefas relativas ao pré-preparo, preparo e cocção dos gêneros para confecção das 

refeições servidas; 

- Preparar alimentos sob supervisão do nutricionista, manipulando-os de modo a assegurar a 

qualidade, sabor, aroma, apresentação e higiene da refeição a ser servida; 

- Lavar embalagens (latas, caixas) de gêneros que serão utilizados nas preparações; 

- Controlar a preparação dos pratos constantes no cardápio, no que diz respeito à quantidade e 

qualidade; 

- Manter a água do banho-maria dos caldeirões em nível adequado para a cocção das 

preparações; 

- Averiguar se os registros do gás foram desligados ao final do expediente; 
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- Realizar a higienização de bancadas e equipamentos (liquidificadores, panelões, fornos 

combinados, triturador de temperos, fatiador de frios, moedor de carne e fogões) da cozinha 

utilizados pelo mesmo; 

- Servir as refeições aos comensais quando lhe for solicitado; 

- Executar abastecimento do local de distribuição das refeições quando lhe for solicitado; 

- Realizar o pré-preparo de carnes, executando tarefas como, limpeza de aparas, corte e 

aplicação de temperos, de acordo com as instruções recebidas; 

- Manter as ferramentas de trabalho em ordem, providenciando sua limpeza; 

- Manter a ordem e a higiene no ambiente de trabalho, efetuando tarefas relativas à proteção e 

limpeza do mesmo para evitar acidentes e a proliferação de insetos; 

- Participar de programas de treinamento, quando convocados; 

- Notificar a quebra ou danificação de instalações, equipamentos ou utensílios ao seu 

supervisor; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; 

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desempenho de suas 

funções. 

 

AUXILIAR DE COZINHA: 

- Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho antes de iniciar o serviço; 

- Receber dos armazenistas os gêneros alimentícios e equipamentos necessários para o pré-

preparo das refeições; 

- Realizar o pré-preparo e auxiliar no preparo de refeições, lavando, descascando, escolhendo, 

picando ou moendo ingredientes, elaborando pratos simples sob orientação, conforme a 

necessidade; 

- Fazer o cozimento de legumes, verduras, e preparar saladas, lanches, sucos, cafés, 

sobremesas e fatiar frios; 

- Operar as máquinas utilizadas (processador de alimentos, descascador de legumes, cortador 

manual de verduras) no processamento das preparações dos cardápios;  

- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza das bancadas, equipamentos e 

utensílios utilizados; 

- Realizar a limpeza das bancadas, equipamentos e utensílios utilizados no pré-preparo e 

preparo de gêneros; 

- Realizar o porcionamento dos alimentos e sua distribuição aos comensais; 

- Executar abastecimento do local de distribuição das refeições; 
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- Realizar o carregamento e descarregamento de hot box contendo as preparações que serão 

servidas no refeitório da biomédica; 

- Notificar a quebra ou danificação de instalações, equipamentos ou utensílios ao seu 

supervisor; 

- Permanecer no posto de trabalho determinado; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; 

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desempenho de suas 

funções. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 

- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas 

da Unidade, efetuando a limpeza e mantendo em ordem a área externa, a área de recepção de 

gêneros, as células de corte de carnes, preparo de sucos de sobremesas, processamento de 

frios e alimentos prontos, cozinha experimental, panificação, preparo de vegetais e cocção, o 

refeitório, as casas de acondicionamento de lixo, vestiários, banheiros, depósito de gás e 

outros, lavando, limpando tetos, paredes, bancadas e pisos, lustrando móveis, lavando 

vidraças, portas, janelas, telas, etc; 

- Providenciar o material e produtos necessários para manter as condições de conservação e 

higiene requeridas; 

- Guardar e manter o controle no gasto de materiais e produtos utilizados na limpeza e 

desinfecção; 

- Coletar o lixo e acondicionar em depósitos específicos, zelando pelas condições de higiene 

dos locais de acondicionamento e destino do lixo (casas de lixo); 

- Manter o material necessário em unidades como sanitários, lavabos e outros, como por 

exemplo, papel toalha, sabonete líquido e papel-higiênico; 

- Proceder higienização dos balcões de distribuição, antes, durante e depois de servidas as 

refeições; 

- Proceder higienização da refresqueira; 

- Executar outras atividades de apoio, tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de 

seu superior; 

- Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual necessários ao desempenho de suas 

funções. 
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MOTORISTA: 

- Conduzir o veículo com prudência, garantindo a segurança dos passageiros; 

- Auxiliar, eventualmente, no carregamento e descarregamento de materiais e Hot Box, 

encaminhando-os ao local destinado; 

- Solicitar, quando necessário, o abastecimento do combustível do carro; 

- Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e equipamentos providenciando 

limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção, informando à chefia 

imediata quanto às condições do veículo; 

- Realizar entrega de documentos nos setores da universidade; 

- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

- Acompanhar o recebimento de mercadorias, realizando a conferência por meio de notas 

fiscais; 

- Registrar as notas fiscais, os gêneros, os quantitativos e os empenhos nas fichas de controle 

de estoque; 

- Preencher a planilha de saldos de mercadorias com os fornecedores; 

- Requisitar, via SIPAC, as mercadorias aos fornecedores, conforme solicitação da 

Coordenadoria de Controle de Materiais e Abastecimento; 

- Atestar o recebimento das mercadorias nas notas fiscais e encaminhar as mesmas para a 

Coordenadoria de Controle de Materiais e Abastecimento; 

- Protocolar documentos para os devidos destinos; 

- Organizar as pastas de notas fiscais; 

- Organizar as pastas das fichas de controle de estoque. 

 

JARDINEIRO: 

- Executar serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de 

flores e árvores, de acordo com a época e local; 

- Conservar áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, adubando, 

removendo folhagens secas, e procedendo a limpeza das mesmas; 

- Realizar a limpeza da área externa do Restaurante Universitário, removendo folhagens, 

papéis, descartáveis, dentre outros; 

- Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem; 
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- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 

materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

- Executar coleta e descarte dos resíduos provenientes do seu local de trabalho; 

- Executar outras atividades de apoio, tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de 

seu superior. 

 

 

 


