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RESUMO
O presente estudo desenvolveu uma avaliação do Programa de Alimentação do
Trabalhador no Rio Grande do Norte, tendo como objetivo avaliar o seu possível impacto
sobre o estado nutricional dos trabalhadores beneficiados. Foi desenvolvida uma pesquisa
observacional, transversal e prospectiva com base numa amostra aleatória probabilística,
estratificada, em multi-estágios e comparativa entre indústrias de pequeno e médio porte, do
Setor de Transformação (têxteis, alimentos e bebidas, e minerais não-metálicos) do RN,
divididas igualmente em dois grupos (PAT e Não PAT), num total de 26 empresas. As
entrevistas foram realizadas por entrevistadores treinados e ocorreram de terça a sábado, entre
setembro e dezembro de 2014. Foram coletados dados das empresas (de caracterização e de
informações que se relacionem com os resultados almejados pelo Programa) e dos
trabalhadores (informações pessoais, profissionais, antropométricas, de saúde, estilo de vida e
do consumo alimentar do dia anterior). Foram calculadas estimativas populacionais, para o
RN, das características dos trabalhadores e das variáveis do estudo. A variável principal foi o
IMC e as secundárias a circunferência abdominal, o diagnóstico nutricional, a ingestão
calórica e de nutrientes, a pressão arterial, as variáveis metabólicas e os indicadores de estilo
de vida. O método estatístico foi a regressão linear de efeitos mistos hierárquica para as
variáveis de intervalos e a regressão logística de efeitos mistos hierárquica para as variáveis
binárias. Os resultados para as variáveis de intervalos estão apresentados como estimativas
pontuais e seus intervalos de confiança de 95%; e como odds-ratios e seus intervalos de
confiança de 95% para as variáveis binárias. Para comparações simples entre proporções e
entre médias foram usados, respectivamente, os testes exato de Fisher e o teste-t de Student.
Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças com p<0,05. Foram
entrevistados 1069 trabalhadores, sendo 541 do grupo PAT e 528 do grupo Não PAT com
média de idade de 34,5 anos, sendo o sexo masculino predominante nos dois grupos, foram
observadas diferenças significantes entre os grupos quanto ao grau de escolaridade, à renda
superior a 1 SM e à formação específica para o cargo que ocupa na empresa. Os resultados
demonstraram diferença significante entre o IMC dos trabalhadores beneficiados, que foram
em média 0,989 kg/m2 mais elevado do que o IMC dos trabalhadores do grupo não PAT
(p=0,002); e entre a CABd, cujas medidas dos trabalhadores do grupo PAT foi em média
1,528 cm maior (p<0,05). Maiores prevalências de sobrepeso e obesidade (p<0,001) e risco
cardiovascular (p=0,038) foram constatadas no grupo PAT. Testes de possível efeito do PAT
sobre indicadores de saúde (pressão arterial e indicadores metabólicos) e de estilo de vida
(hábito de fumar, consumo de álcool e prática de atividade física) não foram significantes.
Com relação à alimentação dos trabalhadores, foram significantes as diferenças no consumo
alimentar de gordura saturada (almoço e consumo diário), sódio (almoço, demais refeições e
consumo diário) e proteínas (Demais refeições e consumo diário), sendo o consumo desses
nutrientes menor no grupo PAT. Os resultados do estudo sugerem um possível impacto
positivo do PAT sobre o estado nutricional (IMC e CAbd) entre trabalhadores beneficiados.
Reconhece-se a relevância do PAT para essa parcela da sociedade e entende-se que, se ele
tem alcance e impacto sobre a sua clientela, é possível que o desenvolvimento de ações de
educação para a Segurança Alimentar e Nutricional também possam exercer influência
positiva.
Palavras-chave: Administração pública. Políticas públicas. Programa de Alimentação do
Trabalhador. Estado nutricional.

ABSTRACT
This study analyzed the Worker’s Healthy Eating Program in Rio Grande do Norte
state (RN) to assess its possible impact on the nutritional status of the workers benefitted. To
that end, we conducted a cross-sectional observational prospective study based on a
multistage stratified random sample comparing 26 small and medium-sized companies from
the Manufacturing Sector (textiles, food and beverages, and nonmetallic minerals) of RN,
divided into two equal groups (WFP and Non WFP). Interviews were conducted at each
company by trained interviewers from Tuesday to Saturday between September and
December 2014. Data were collected on the company (characterization and information
regarding the program’s desired results) and workers (personal and professional information,
anthropometrics, health, lifestyle and food consumed the previous day). Population estimates
were calculated for RN on the characteristics of workers and the study variables. The main
variable was BMI. The secondary variables were waist circumference (WC), nutritional
diagnosis, calorie intake, blood pressure, metabolic variables and lifestyle indicators. The
statistical method used was hierarchical mixed effects linear regression for interval variables
and hierarchical mixed effects logistic regression for binary variables. The variables
measured in ordinal scales were analyzed by ordinal logistic regression adjusted for correlated
variables, adopting robust standard errors. The results for interval variables are presented as
point estimates and their 95% confidence intervals; and as odds-ratios and their 95%
confidence intervals for binary variables. The Fisher’s exact and Student’s t-tests were used
for simple comparisons between proportions and means, respectively. Differences were
considered statistically significant at p<0.05. A total of 1069 workers were interviewed, of
which 541 were from the WFP group and 528 from the Non WFP group. Subjects were
predominantly males and average age was 34.5 years. Significant intergroup differences were
observed for schooling level, income above 1 MW (minimum wage) and specific training for
their position at the company. The results indicated a significant difference between the BMI
of workers benefitted, which was on average 0.989 kg/m2 higher than the BMI of workers
from the Non WFP group (p=0.002); and between the WC, with the waist circumference of
WFP group workers an average of 1.528 cm larger (p<0.05). Higher prevalence of
overweight and obesity (p<0.001) and cardiovascular risk (p=0.038) were recorded in the
WFP group. Tests on the possible effect of the WFP on health (blood pressure and metabolic
indicators) and lifestyle indicators (smoking, alcohol consumption and exercise) were not
significant. With respect to worker’s diets, differences were significant for consumption of
saturated fat (lunch and daily intake), salt (lunch, other meals and daily intake) and proteins
(other meals and daily intake), with higher consumption of these nutrients in the WFP group.
The study showed a possible positive impact of the WFP on nutritional status (BMI and WC)
among the workers benefitted. No possible effects of the program were observed for the
lifestyle indicators studied. Workers benefitted consumed less salt, saturated fat and protein.
The relevance of the WFP is recognized for this portion of society and it is understood that, if
the program can reach and impact those involved, the development of educational initiatives
aimed at nutritional and food safety may also exert a positive influence.
Keywords: Public administration. Public policies. Worker’s Feeding Program. Nutritional
status.
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1. INTRODUÇÃO

As políticas de alimentação voltadas para o atendimento das classes
trabalhadoras no Brasil fundamentam-se na perspectiva de que a força de trabalho é o
elemento chave para a produção econômica (VELOSO; SANTANA, 2002) e que a adequação
no consumo energético do trabalhador favorecerá seus desempenho e produtividade.
A criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social – SAPS – (1940 a
1967) é exemplo da concretização dessas políticas. No início da década de 1970, com o
agravamento dos problemas sociais, o governo redefiniu sua estratégia de enfrentamento da
crise social e sanitária de então. Assim, foram criados programas que amenizassem as
desigualdades sociais e voltados às necessidades básicas dos indivíduos, dentre os quais se
destacou o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), cuja proposta era
combater os problemas alimentares no país com expansão das suas linhas de ação para a
cobertura dos trabalhadores de baixa renda (VELOSO; SANTANA, 2002; SANTOS et al.,
2007).
Nessa mesma década, foi instituído o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, tendo este sido regulamentado
pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991 e pela Portaria nº 3, de 1 de março de 2002. Desde
então, o PAT estrutura-se numa parceria entre governo, empresa e trabalhador, tendo como
unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho (BRASIL, 2015a).
A Portaria nº 3/2002, descreve no seu artigo 1º que é objetivo do PAT “a
melhoria da situação nutricional dos trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir
as doenças profissionais” (BRASIL, 2002a, p.1). Ao lado das ações normativas e fiscais, o
programa compõe o tripé sobre o qual se assenta a Política Pública de Segurança e Saúde no
Trabalho, cujos objetivos são: promover o bem-estar dos trabalhadores, melhorar os
ambientes de trabalho, estimular a produtividade e favorecer o diálogo social. Desse ponto de
vista, o PAT é a principal política pública de segurança alimentar direcionada aos
trabalhadores (BRASIL, 2015a).
Por se tratar de um programa de abrangência nacional, sua importância tem
sido reconhecida em diversos trabalhos, tanto no que se refere a sua relação com a promoção
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da saúde, enfatizando aspectos nutricionais, quanto em relação ao papel social e econômico
do programa, dado seu efeito sobre a saúde do trabalhador com repercussões positivas para a
sua produtividade e, consequentemente, a produtividade das empresas.
Na maioria desses estudos, tem sido corrente o uso de metodologias
descritivas, numa abordagem quantitativa, com vistas a se obter resultados que demonstrem
correlação entre a alimentação oferecida no local de trabalho e as condições de saúde do
trabalhador ou o alcance dos objetivos propostos pelo programa.
Destaca-se, por exemplo, o estudo de Veloso e Santana (2002) que avaliaram o
impacto nutricional do PAT no estado da Bahia, trabalhando com um banco de dados de cerca
de oito mil trabalhadores, onde foi aplicado um modelo de regressão de Poisson para estimar
relações entre o estado nutricional, medido pelo ganho de peso e desenvolvimento da préobesidade, e as características nutricionais e socioeconômicas dos trabalhadores.
Geraldo, Bandoni e Jaime (2008) avaliaram os aspectos dietéticos das
refeições oferecidas pelo PAT em empresas vinculadas ao Programa no município de São
Paulo, realizando testes estatísticos e agrupamento das empresas (Cluster), para análise das
diferenças entre as médias obtidas (Teste T) e para avaliar a relação entre o tipo de
agrupamento e a adequação dos cardápios (Qui-quadrado).
Sarno, Bandoni e Jaime (2008) desenvolveram um estudo transversal para
avaliação da prevalência de excesso de peso, hipertensão arterial e fatores associados em
trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT em São Paulo. Foram utilizados modelos de
associações bivariadas entre categorias de IMC e hipertensão arterial com demais variáveis do
estudo (idade, escolaridade, sexo) para análise pelo teste do Qui-quadrado. Regressões
logísticas também foram testadas para obtenção de odds ratio entre as variáveis.
Em outro trabalho, Veloso, Santana e Oliveira (2007) avaliaram o ganho de
peso em trabalhadores beneficiados e não beneficiados por programa de alimentação oficial
ou não no Estado da Bahia. Foram utilizadas informações de um banco de dados do Serviço
Social da Indústria (SESI) e testou-se um modelo de regressão para estimar a relação entre o
ganho de peso e ser beneficiado por algum programa de alimentação, ajustando-o para
variáveis correlacionadas.
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O que os resultados desses estudos apresentaram em comum foi a
vulnerabilidade nutricional a que estão expostos os trabalhadores beneficiados pelo PAT, caso
o Programa não seja executado segundo os termos estabelecidos na sua legislação.
Reconhecem, entretanto, sua importância e reforçam a necessidade premente de que
estratégias que não se voltem unicamente para a alimentação, mas para o indivíduo, sejam
adotadas, com vistas à proteção e promoção da saúde do trabalhador.
Destaca-se, no entanto, que, apesar de a literatura relatar informações sobre a
avaliação do Programa, não são encontrados estudos sobre o PAT no Estado do Rio Grande
do Norte. A maioria dos trabalhos publicados refere-se aos Estados de São Paulo e Bahia,
ainda que, historicamente, Pernambuco tenha se destacado por apresentar, por meio dos
estudos de Josué de Castro, a ideia da relação entre alimentação e produtividade (ARRUDA;
ARRUDA, 2007).
No Rio Grande Norte, quanto à geração de empregos formais, que são aqueles
que poderão optar pelo PAT, beneficiando os trabalhadores a eles vinculados, foram
registrados, no ano de 2013, mais de 600 mil postos de trabalho, segundo dados do Relatório
Anual de Informações Sociais – RAIS (RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES
SOCIAIS, 2013).
O setor de Serviços apresenta maior expressividade em termos de emprego e,
portanto, concentração de trabalhadores, seguido do setor Indústria de Transformação, o que
os torna escolhas naturais para o desenvolvimento de estudos acerca das condições e
benefícios prestados aos trabalhadores a eles vinculados. Entretanto, o setor de Serviços
apresenta menor viabilidade para a realização de uma pesquisa científica, dada a sua
pulverização, já que apresenta grande número de microempresas e empresas de pequeno
porte, as quais, em geral, não participam do PAT.
Assim, considerando-se, de um lado, a importância do PAT para a classe
trabalhadora, para o fortalecimento da Política de Saúde e Segurança do Trabalhador e da
Política Nacional de Alimentação e Nutrição no estado e, também, pela relevante contribuição
do Programa para a consolidação do direito humano a um padrão alimentar adequado às
necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, e de outro lado, o número de trabalhadores
atendidos pelo Programa no Estado e, ao mesmo tempo, a indisponibilidade de trabalhos que
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tratem da alimentação do trabalhador em âmbito estadual, o presente estudo realizou uma
avaliação do Programa de Alimentação do trabalhador no Rio Grande do Norte.
Ressalta-se, neste trabalho, alguns diferenciais em relação a outros estudos
publicados sobre o Programa, no que se refere ao levantamento de dados do Rio Grande do
Norte, à utilização de um modelo estatístico desde o delineamento amostral até a análise dos
seus resultados, com a ida a campo para obtenção de dados em 26 indústrias do setor de
transformação (alimentos e bebidas, minerais não metálicos e têxtil) de trabalhadores
beneficiados e não beneficiados pelo Programa, num total de 1069 entrevistados; à utilização
de um parâmetro nutricional ainda não utilizado nos estudos sobre o PAT que é a
circunferência abdominal, para avaliação do estado nutricional combinado com o IMC e do
risco cardiovascular; e, também, pelo uso de uma metodologia de análise do consumo
alimentar individual do trabalhador, obtendo-se um resultado mais aproximado e fidedigno da
sua alimentação, para se estimar uma possível relação do PAT com o seu estado nutricional.
A hipótese que norteou o desenvolvimento deste estudo foi a de que o PAT tem
impacto sobre o estado nutricional do trabalhador.
Assim, considerando-se o exposto acima, o objetivo geral desta tese é:
Avaliar o efeito do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT – sobre o
estado nutricional antropométrico dos trabalhadores.
Para tanto, tem-se como objetivos específicos:
Estimar a prevalência e os valores médios das características socioeconômicas
e biodemográficas nas populações de trabalhadores beneficiados e não beneficiados pelo
PAT;
Avaliar as diferenças no valor médio dos indicadores do estado nutricional –
IMC e CAbd – entre trabalhadores beneficiados e não beneficiados pelo PAT, controlando-se
para variáveis socioeconômicas e biodemográficas;
Avaliar as diferenças nos indicadores de saúde e estilo de vida dos
trabalhadores beneficiados e não beneficiados pelo PAT, controlando-se para variáveis
socioeconômicas e biodemográficas;
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Verificar diferenças quanto à qualidade da alimentação consumida por
trabalhadores beneficiados e não beneficiados pelo Programa, controlando-se para variáveis
socioeconômicas e biodemográficas.
Nessa perspectiva, a tese está organizada em oito capítulos, a contar da
introdução ora apresentada. Seu referencial teórico estrutura-se em três capítulos: políticas
públicas; pesquisas sobre o PAT; e economia e mercado de trabalho no RN.
O capítulo 2, que trata das políticas públicas apresenta conceitos e etapas – sob
a ótica do Ciclo – das políticas públicas, trazendo o pensamento de autores que se destacam
em âmbito internacional e nacional acerca desse tema. Em seguida, discorre sobre as políticas
de alimentação e nutrição, descrevendo sua trajetória e dando ênfase àquelas voltadas para as
classes trabalhadoras, sobretudo ao Programa de Alimentação do Trabalhador, seu histórico,
características, os aspectos político-econômicos e os seus parâmetros nutricionais.
O capítulo 3 faz um apanhado dos estudos desenvolvidos sobre o PAT no
Brasil, trazendo à evidência objetivos, métodos e resultados principais e apresentados segundo
sua contribuição teórica. São discutidos os seus pontos comuns e divergentes entre si e em
relação aos desenvolvidos nesta tese.
Em seguida, no capítulo 4, faz-se uma leitura do Rio Grande do Norte, Estado
de interesse da presente pesquisa, tornando relevantes aspectos do seu mercado de trabalho e
da sua economia, setores de atividade econômica mais influentes no seu PIB e os números do
PAT no RN, com destaque para a Indústria de Transformação, que serviu de campo de
aplicação para esta pesquisa e os subsetores que foram representativos.
O capítulo 5, dos procedimentos metodológicos, descreve o delineamento
amostral para empresas e trabalhadores e os critérios de inclusão na pesquisa, as providências
tomadas para melhor obtenção e descrição de dados e informações junto a empresas e
trabalhadores. São descritas as variáveis principais e secundárias do estudo, com apresentação
dos parâmetros oficiais de classificação. Descreve ainda os procedimentos de coleta, os
aspectos éticos e apresenta o plano de análise dos dados e o modelo metodológico do estudo.
Todos os resultados obtidos no estudo compõem o capítulo 6, apresentados de
maneira sequencial aos objetivos, quanto às características de empresas e trabalhadores,
estimativas de relação entre o PAT e as variáveis de interesse da tese, com destaque para
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aquele que sugere que houve impacto percebido do PAT sobre o estado nutricional de sua
clientela, observando-se uma pequena, porém estatisticamente significante diferença entre o
Índice de Massa Corporal e também entre a Circunferência Abdominal dos dois grupos de
trabalhadores – beneficiados e não beneficiados pelo PAT.
Esses resultados foram discutidos no capítulo 7, atentando-se para o fato de
que não coube a esse estudo atribuir juízo de valor ao IMC em si, mas demonstrar e discutir
um possível impacto do Programa, com foco na análise da política, obviamente, com suas
implicações nutricionais, mas, principalmente, epidemiológicas e seus desdobramentos sobre
as políticas públicas que se destinam à proteção da segurança alimentar e nutricional do
trabalhador no país.
As conclusões do estudo encontram-se descritas no capítulo 8 e, por fim, no
último capítulo (9), encontram-se as considerações finais, onde estão relatadas as limitações e
perspectivas do mesmo.
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS
2.1 – CONCEITOS

O modelo democrático em que se vive impõe ao Estado responsabilidades que
vão além da garantia de direitos para o alcance de um bem-estar geral da sociedade. Compete
a ele o desenvolvimento de ações que promovam e/ou favoreçam a oferta de serviços de
qualidade em diferentes áreas, como saúde e educação, dentre outras, conforme sejam as
demandas sociais. É por meio das políticas públicas que os governos buscam atender essas
demandas.
Um conceito elucidativo para a melhor compreensão das políticas públicas é
aquele que define política, cuja conotação modifica-se a depender do seu contexto e, assim,
pode tanto se referir à alocação e manutenção de recursos para alimentar relações de poder,
quanto ao processo de orientação para decidir e atuar sobre uma dada situação ou realidade.
Esses diferentes significados são, em inglês, definidos com diferentes termos: o primeiro
como politics e o segundo como policy, sendo este último o mais relacionado às políticas
públicas (SECCHI, 2010).
O termo políticas públicas, por sua vez, tem sido descrito como “o conjunto de
ações e decisões dos governos voltados para a solução (ou não) dos problemas sociais”
(LOPES; AMARAL; CALDAS, 2008); um processo de decisão política que se materializa em
objetivos com resultados esperáveis, que se relacionam com a transformação de uma
determinada realidade (FONSECA, 2013) e que não é isolada, mas, parte de um todo (LIMA,
2012). Exigem, portanto, a participação de diferentes atores e setores da sociedade.
De acordo com Rua (2009), a dimensão pública de uma política é dada pelo
seu caráter jurídico imperativo, o que as caracterizam como decisões e ações que se referem
ao uso de recursos financeiros envolvendo bens públicos. Sabe-se que políticas públicas se
constituem em ferramentas utilizadas pelo Estado a fim de que este possa assegurar a
efetivação dos direitos humanos. Assim, podem ser entendidas como "o campo do
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 'colocar o governo em ação' e/ou analisar essa
ação (...) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações" (SOUZA,
2006, p. 26).
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Secchi (2010) ressalta ainda que as políticas públicas tratam dos conteúdos
concreto e simbólico de decisões políticas e do processo de construção e implementação
dessas decisões. São, segundo o autor, diretrizes cuja finalidade é o enfrentamento de
problemas e possuem dois elementos constitutivos, que são a intencionalidade pública e a
resposta a um problema público.
Com efeito, quando o estado lança mão de uma política pública, por meio, por
exemplo, de um determinado programa social, espera obter um impacto positivo sobre uma
dada realidade, gerando benefícios pelo menos para aquela parcela da sociedade a quem o
programa está dirigido (BARROS; LIMA, 2012).
Sabe-se, no entanto, que as decisões de um governo que levam ao
delineamento de uma política pública nem sempre são consensuais com as expectativas da
sociedade. Isto porque inúmeras são as demandas: educação, moradia, segurança, saúde,
alimentação e outras. E cada uma delas exige a proposição e execução de estratégias,
programas, ações que as viabilizem de forma socialmente satisfatória e exequível do ponto de
vista orçamentário.
Dito de outra forma, políticas públicas dizem respeito a um emaranhado de
interesses, que abrange desde “a capacidade técnica para elaborar e implementar um dado
programa, as contendas orçamentárias, e as combinações e recombinações de interesses em
cada etapa do ciclo” (FONSECA, 2013, p. 3).

2.2 – ETAPAS

Segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013), pensar a política como um processo
ou um conjunto de estágios inter-relacionados por meio dos quais os temas e as decisões
políticas ocorram de uma maneira relativamente sequencial foi uma forma de facilitar a
análise da política pública. Essa concepção de simplificação foi apresentada pela primeira vez
por Lasswell (1956) e os estágios subsequenciais têm sido denominados ciclo políticoadministrativo. Esses estágios são apresentados diferentemente por vários autores. O próprio
Lasswell, em 1971, referiu-se ao processo da política pública dividindo-o em sete estágios:
informação, promoção, prescrição, invocação, aplicação, término e avaliação.
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Outros autores, também se referem às políticas públicas como cíclicas, dadas
as etapas sequenciais como são descritas: formulação, implementação e avaliação (FREY,
2000; LIMA; D’ASCENZI, 2013). Essa sequência não necessariamente se aplica às políticas
públicas, no seu cotidiano, dada a dinâmica e a complexidade delas características. Todavia,
têm uma “finalidade pedagógica”, na medida em que facilitam a demarcação e melhor
compreensão das etapas (FONSECA, 2013). A figura 1 apresenta um modelo desse ciclo,
conforme demonstrado a seguir:
FIGURA 1: Ciclo de Políticas Públicas
Formulação

Implementação

• Identificação do
problema;

• Tomada de
decisão;

• Construção da
agenda;

• Aplicação de
um programa
de ação a um
problema

• Formulação de
alternativas

Avaliação
• Aplicação de
metodologias
de análise;
• Uso de
indicadores

Fonte: Elaboração da autora, a partir de Secchi, 2010; e Fonseca, 2013.

A etapa de formulação de uma política pública compreende as fases de
identificação do problema, a formação da agenda e a formulação de alternativas para o seu
enfrentamento (SECCHI, 2010). A identificação ou definição do problema é influenciada por
critérios técnicos, como a construção de indicadores que apontam a urgência de determinadas
ações, e outras vezes por circunstâncias decorrentes de situações de emergência que exigem
decisões e ações imediatas, como em caso de catástrofes naturais, por exemplo. Resultados de
políticas que se encontram implementadas também podem definir problemas, a partir das
falhas ou ajustes necessários para o aprimoramento dos programas ou projetos (RAEDER,
2014).
Howlett, Ramesh e Perl (2013) descrevem esse momento de identificação do
problema como umas das etapas mais críticas do ciclo de uma política pública, pois se
referem à forma como surgem os problemas e o que ocorre nessa etapa vai impactar todo o
processo decisório da política.
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A etapa seguinte compreende a formação da agenda, o momento em que se
formaliza a atenção àquele fato, situação ou circunstância assumido como um problema
público. Segundo Secchi (2010), a agenda pode ser do tipo política, formal ou da mídia e
requer três condições para se concretizar: obter a atenção dos atores a quem compete entender
a necessidade de uma intervenção por parte do Estado; demonstrar possibilidade de resolução
para o problema considerado; compreender uma responsabilidade pública.
Após a entrada do problema na agenda formal do governo, o que se espera é
que um plano de ação seja apresentado para o seu enfrentamento. A formulação desse plano
ou curso de ação compreende a formulação da política, que pode ser por meio de um projeto,
programa ou o conjunto deles.
São discutidas quatro fases como componentes dessa etapa (apreciação,
diálogo, formulação e consolidação) por Howlett, Ramesh e Perl (2013), segundo as ideias de
Harold Thomas (2001). A apreciação seria o momento em que seriam levados em conta dados
e evidências que compõem o problema; o diálogo para favorecer a comunicação entre
diferentes atores com diferentes olhares sobre as questões e soluções potenciais para o
problema discutido; a formulação, quando são apresentadas as propostas, fruto das
deliberações dos atores políticos e que podem ter o formato de projetos de lei ou
regulamentações e que, certamente, poderão causar discórdia, as quais poderão ser resolvidas
na fase de consolidação, quando se poderão apresentar as respostas formais (ou quase
formais) às soluções pensadas.
Processadas todas essas fases e consensuadas (ou não) as possibilidades de
enfrentamento do problema, a etapa de formulação seria automaticamente subsequenciada
pela etapa de implementação, ainda que essa delimitação de etapas não necessariamente se
aplique a todas as políticas e/ou em todos os seus momentos. É fácil pensar que para uma
política que ainda não existe e que está em planejamento isto se encaixe. Mas, dada a
dinâmica das políticas, essa linearidade nem sempre existe e após sua implementação, é
natural que as etapas se confundam ou se sobreponham.
Mantida a perspectiva de continuidade do Ciclo, a implementação subdivide-se
em duas fases: a tomada de decisão e aplicação da decisão no campo prático, ou seja, do
plano, projeto ou programa.
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A tomada de decisão é o momento onde são definidas as possibilidades de
ação/intervenção em resposta aos problemas definidos na agenda, tais como os recursos a
serem aplicados e o tempo de duração da política (LOPES; AMARAL; CALDAS, 2008).
Alguns autores fazem referência a três modelos de tomada de decisão: o racional, que é
aquele que se fundamenta na ideia de que o caminho de ação definido seria o que maximizaria
os resultados esperados e que se subdivide em racionalidade absoluta e racionalidade
limitada; o incremental, que considera a tomada de decisão como um processo político
caracterizado por barganha e concessões mútuas entre atores com interesses próprios e, em
geral, prioriza-se o que é politicamente viável em detrimento do que seria tecnicamente
desejável (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013); e o de fluxos múltiplos, que acredita que
uma política pública é fruto da confluência de problemas, soluções e condições políticas
favoráveis (SECCHI, 2010).
Nessa etapa de implementação, as estratégias pensadas e devidamente
articuladas são executadas, viabilizando a concretização da solução dos problemas definidos
na agenda decisória, tratados segundo critérios definidos nas fases anteriores (RAEDER,
2014). Noutras palavras, a implementação é quando as decisões passam de intenções a ações
(SECCHI, 2010).
Uma das etapas de maior destaque na literatura, no entanto, é a da avaliação.
Segundo Subirats (1994), a avaliação de políticas públicas é um método de investigação
sistemática sobre a configuração de um programa ou determinada política, sobre sua
implementação e efetividade e como se ampliaram suas potencialidades. Nela, é importante
examinar, dentre os resultados obtidos, quais as dificuldades encontradas e que alternativas se
apresentam como possibilidade de enfrentamento e resolução dos problemas.
De acordo com Ala-Harja e Helgason (2000), a avaliação de um programa ou
política pública deve ser percebida como um “mecanismo de melhoria no processo de tomada
de decisão, a fim de garantir melhores informações aos governantes, sobre as quais eles
possam fundamentar suas decisões e melhor prestar contas sobre as políticas e os programas
públicos”.
Segundo Medina (1986), ao se pensar ou executar um modelo de análise,
busca-se encontrar uma representação abstrata que dê conta de representar a realidade
observada, para satisfazer os propósitos que se tem em mente. O pressuposto básico é o de
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que a semelhança entre o real e o abstrato pode ser explorada. Há, entretanto, situações que ao
se tomarem objeto de estudo trazem à tona interrogações que um único modelo de análise não
consegue responder.
Meny e Thoenig, em 1992, já destacavam que a avaliação das políticas
públicas não é em si mesmo um fenômeno completamente novo, pois muito antes de se
converter em um ramo específico e cada vez mais desenvolvido da ciência política, alguns
estudos já se interessavam pela análise dos produtos da ação pública.
Canesqui (2015) ressalta que a avaliação foi inserida na agenda pública
brasileira na década de 80, com o objetivo de “aperfeiçoar as políticas e programas sociais,
suas operações e resultados para torná-los mais efetivos ao atendimento dos beneficiários,
atender à gestão e à produção do conhecimento”.
Trevisan e Van Bellen (2008) descrevem três tipos de avaliação: o ex ante é
geralmente realizada antes do seu início, com vistas a obter informações da viabilidade da sua
implantação; a in itinere ou intermediária, também chamada de formativa, é conduzida
durante a implementação de uma política, com vistas a obter informações acerca do processo,
dar suporte e melhorar sua gestão, implementação e desenvolvimento; e a ex post é aquela que
ocorre após a sua implementação, com o objetivo de avaliar os impactos e processos da
política e, portanto, sua eficácia.
Para Howlett, Ramesh e Perl (2013) a análise política tende a se concentrar na
avaliação formal ou na apuração dos efeitos ou impactos políticos, por meio do uso frequente
de técnicas quantitativas como a análise de custo/benefício ou a avaliação e a gestão de risco.
Nesse sentido, Ribeiro (2006) comenta que é comum a literatura especializada em avaliação
fazer referências a dimensões desejáveis de desempenho de organizações e programas
avaliados e menciona como indicadores de programas os termos efetividade, eficiência e
eficácia.
A efetividade do programa social relaciona-se com a implementação e o
aprimoramento de objetivos, “independentemente das insuficiências de orientação e das falhas
de especificação rigorosa dos objetivos iniciais declarados do programa”. A eficiência remete
à avaliação para considerações de custo x benefício dos programas sociais. A avaliação da
eficácia, por sua vez, compreende observar se o programa atende os requisitos relacionados e
atinge metas e objetivos propostos (MARINHO; FAÇANHA, 2001).
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Considerando-se a relevância das políticas públicas, de um lado, no que se
refere ao atendimento às necessidades de indivíduos e coletividades e, de outro, no
comprometimento de uma série de recursos públicos, é imprescindível o aprimoramento dos
mecanismos de monitoramento e a avaliação de programas, contemplando a avaliação dos
processos, dos impactos e da eficiência das ações (SANTOS; SANTOS, 2007).
Assim, reconhece-se que a avaliação de políticas públicas é mais que um
instrumento de aperfeiçoamento ou de redirecionamento dos programas empreendidos pelo
governo, é, sobretudo, uma ferramenta capaz de prestar contas à sociedade das ações
governamentais. Envolve, portanto, o diálogo público ou o controle social, pois a melhoria da
qualidade dos programas depende da intensa e efetiva participação dos usuários
(CAVALCANTI, 2006).

2.3 – POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

A alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a
promoção e a proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do
potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com qualidade de vida
e cidadania. No plano individual e em escala coletiva, esses atributos estão
consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada há
50 anos, os quais foram posteriormente reafirmados no Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e incorporados à
legislação nacional em 1992 (BRASIL, 2002b, p.3).

O reconhecimento da alimentação como um direito humano de todos está posto
na Constituição Federal de 1988 e sua realização se dá por meio das políticas públicas (DIAS,
2009). O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) deve ser compreendido tanto em
relação à condição de estar livre da fome e da desnutrição, quanto a ter acesso a uma
alimentação segura, quantitativa e qualitativamente satisfatória, de modo que não comprometa
os recursos para a obtenção de outras necessidades básicas. Neste sentido, sua efetivação deve
se dar de uma forma não restritiva, abrangendo, para além da luta contra a fome, a promoção
e plena realização deste direito, o qual envolve elementos da justiça econômica e social
(LEÃO, 2013).
Pinheiro e Carvalho (2010) ressaltam que Josué de Castro, o médico-sanitarista
considerado um dos maiores intelectuais brasileiros na temática da fome e nutrição, acreditava
que apenas por meio da implantação progressiva de políticas públicas de segurança alimentar
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e nutricional seria possível garantir o direito humano à alimentação, pois ele considerava que
a fome e a má nutrição consistem em fenômenos sociais, e não naturais – por isso necessitam
da intervenção do Estado para solucioná-las ou, ao menos, reduzi-las.
Segundo Casemiro, Valla e Guimarães (2010), os principais fatores que
impedem a efetivação deste direito são o desemprego, subemprego e a baixa cobertura dos
serviços públicos de saúde, assistência social e saneamento. Isso reforça a necessidade de o
Estado intervir, de modo a assegurar aos contingentes populacionais mais carentes o acesso
aos bens e serviços essenciais. Além disso, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais da ONU também atribui ao Estado a responsabilidade de assegurar o direito humano
à alimentação adequada, devendo respeitar, proteger e realizar este direito (ARRUDA;
ARRUDA, 2007).
Diante disso, a Lei nº 11.346, que estabelece normas e diretrizes para a criação
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN – visando a assegurar o
direito humano à alimentação adequada, preconiza que o poder público deve “adotar as
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e
nutricional da população” (2006a, p.3).
Valente (2002, p. 18) defende que “a abordagem de direitos humanos aplicada
ao acesso seguro à alimentação adequada tem inspirado a formulação de várias políticas
públicas de combate à fome e à miséria no mundo”. Sabe-se que, nos últimos anos, o governo
federal implementou uma série de políticas públicas, a fim de diminuir a desigualdade social,
combater a fome e a desnutrição, numa tentativa de assegurar a todos os indivíduos os direitos
essenciais. Além disso, verifica-se diversas mudanças no curso destas políticas, bem como a
maior participação social no controle destas ações (VAITSMAN; ANDRADE; FARIAS,
2009).
No Brasil, as políticas voltadas para a garantia da segurança alimentar e
nutricional, por exemplo, abrangem vários estratos da sociedade, sendo dirigidas a grupos
específicos - escolares, trabalhadores... -, ou permitindo uma interface entre mais de uma
política de modo a definir responsabilidades por aqueles grupos. Assim, com destaque para o
Programa de Alimentação do Trabalhador, embora reconhecido como a principal política
pública exclusiva dos trabalhadores, esse está inserido na Política Nacional de Alimentação e
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Nutrição, na Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho e na Política Nacional de
Promoção da Saúde (BRASIL, 2002; 2004; 2006b).
Para compreender as políticas de alimentação e nutrição no Brasil, segundo
Prado (1993), é essencial "entender a conjuntura econômica, política e social do país, no
momento histórico em que elas foram implantadas". Sendo assim, será discorrida, a seguir, a
trajetória das políticas de alimentação e nutrição no país, destacando-se os principais fatos que
permearam a elaboração e implantação das mesmas.

2.3.1- Histórico

Políticas públicas dirigidas à segurança alimentar e nutricional não são
recentes. O período pós-primeira guerra mundial marca o início da intervenção do estado na
área da alimentação e nutrição, por meio da exportação de alimentos aos países em guerra, em
detrimento da produção destinada ao mercado interno, levando o país a uma crise de
abastecimento. Na expectativa de contornar essa crise, o governo criou o Comissariado de
Alimentação Pública, órgão responsável pelo controle dos estoques e tabulação de preços dos
gêneros alimentícios, e que teve vida breve, já que sua atuação levou à insatisfação da elite
comerciante, fato determinante para a sua extinção, em 1920 (MAZON, 2009; ACUÑA;
CRUZ, 2003; NASCIMENTO, 2012).
A partir de 1930, com os progressos no conhecimento científico, o campo da
alimentação e nutrição surge enquanto ciência, profissão e política pública no Brasil. Ao
mesmo tempo, dá-se o reconhecimento da influência da alimentação no surgimento de
diversas patologias, bem como a associação entre a baixa ingestão de alimentos e a
desnutrição e doenças carenciais. Foi nesse contexto que a importância do estabelecimento de
políticas públicas começou a ser difundida (VASCONCELOS; BATISTA FILHO, 2011).
Para reforçar este fato, dos anos 30 aos 60, uma alta prevalência de doenças de
etiologia nutricional passou a compor o perfil epidemiológico brasileiro, consequente do
limitado acesso aos alimentos, da pobreza e da exclusão social, sendo comum a ocorrência de
desnutrição energético-proteica e carências nutricionais específicas, como hipovitaminose A,
anemia ferropriva e bócio. Diante dessa realidade, a fome passou a ser encarada como um
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problema político, necessitando, portanto, da intervenção dos governos, a fim de minimizar os
efeitos da exclusão social sobre os indivíduos (PINHEIRO, 2008).
Nesse contexto, Josué de Castro desenvolveu um inquérito populacional
intitulado “As condições de vida das classes operárias”. Esta pesquisa demonstrou que os
trabalhadores se alimentavam de modo quantitativo e qualitativamente insatisfatório, com
baixa ingestão de nutrientes e calorias. Esse estudo contribuiu para que a fome passasse a ser
entendida, sobretudo, como um fenômeno econômico e social, visto que a classe operária
recebia baixos salários, sendo estes insuficientes para o atendimento de suas necessidades
básicas (ARRUDA; ARRUDA, 2007), colocando-a na agenda política brasileira (PINHEIRO;
CARVALHO, 2010).
Com isso, o campo da Alimentação e da Nutrição se consolidou em duas
vertentes: uma, que se preocupava com o aspecto nutricional dos alimentos, enfatizando-se a
necessidade de educar a população para a escolha dos alimentos; e outra, que se associava ao
impacto que as condições socioeconômicas exerciam sobre o acesso aos alimentos
(VASCONCELOS; FILHO, 2011). Enquanto política pública, os autores resumem a seguinte
retrospectiva histórica, que será melhor detalhada em seguida:
Nas distintas conjunturas compreendidas no período 1930-1963, entre o
Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945), o Plano SALTE (saúde,
alimentação, transporte e energia) de Gaspar Dutra (1946-1950), o retorno
do populismo de Getúlio Vargas (1951-1954), o desenvolvimento rápido do
Plano de Metas de Juscelino Kubitschek (1955-1960) e as reformas de base
de João Goulart (1961-março de 1964), o campo materializou-se no Brasil a
partir da instituição da “ração essencial mínima” (Decreto-Lei no 399, de 30
de abril de 1938) e do salário mínimo (Decreto-Lei no 2.162, de 1º de maio
de 1940); da criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social –
SAPS (Decreto-Lei no 2.478, de 5 de agosto de 1940) e da Comissão
Nacional de Alimentação – CNA (Decreto-Lei no 7.328, de 17 de fevereiro
de 1945); da instituição da Campanha Nacional de Merenda Escolar
(Decreto no 37.106, de 31 de março de 1955), embrião do atual Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outras intervenções estatais
(VASCONCELOS; BATISTA FILHO, 2011, p. 83).

Um fato marcante desse período foi que a divulgação dos novos conhecimentos
sobre a nutrição passou a ser acompanhada por denúncias sobre a falta de intervenção do
Estado (BARROS; TARTAGLIA, 2003). Toda essa discussão pressionou o governo a atuar
de maneira mais incisiva, com a finalidade de erradicar ou, ao menos, minimizar o problema
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da fome e desnutrição, por meio do planejamento de ações e programas de assistência
alimentar e nutricional.
Assim, o Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938, aprovou o regulamento
para execução da Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936, que instituía as “Comissões de Salário
Mínimo” e estabelecia a ração essencial mínima, que mais tarde veio a se chamar de cesta
básica de alimentos. Tratava-se de uma medida política que objetivava assegurar, dentre
outros direitos, o acesso a uma alimentação capaz de fornecer o aporte nutricional necessário
à subsistência do trabalhador (PASSOS; BERNADI; MENDES, 2014).
Dois anos depois, o Decreto-Lei no 2.162, de 1º de maio de 1940, em seu
Artigo 1º, instituiu o salário mínimo como um direito, pelo serviço prestado, a todo
trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, de modo a satisfazer
suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte
(BRASIL, 1940). Posteriormente, criou-se o SAPS, pelo Decreto-Lei nº 2478, de agosto de
1940, tornando-se todo esse período um momento histórico por marcar o início das políticas
de alimentação para as classes trabalhadoras no Brasil.
O SAPS tinha como objetivo prestar assistência alimentar e nutricional aos
trabalhadores, por meio da oferta de refeições de baixo custo. Deve-se ressaltar que, somado
ao compromisso de garantir o acesso adequado aos alimentos, o artigo 2º preconiza a
divulgação, aos trabalhadores, das repercussões positivas decorrentes de uma alimentação
adequada (FOGAGNOLI; 2011), existindo, assim, uma preocupação tanto em garantir a
oferta de refeições por um preço mais acessível quanto em sensibilizá-los para um consumo
alimentar adequado. Em 1945 foi criada a CNA, cujo objetivo principal era estudar e propor
normas para uma Política Nacional de Alimentação.
Surgiram, nesse contexto, os I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento
(PND), com a consequente criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN),
em 1972, por meio da Lei nº 5.829 (VASCONCELOS, 2005). Dentre outras funções, era
responsabilidade do INAN elaborar, propor e executar o Programa Nacional de Alimentação e
Nutrição (PRONAN); deste modo, o I PRONAN foi instituído pela Lei nº 72.034, em 1973.
Este programa tinha por finalidade melhorar as condições de alimentação e nutrição dos
indivíduos e, assim, promover a elevação de seus padrões de saúde, índices de produtividade e
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níveis de renda. Em 1975, por meio do convênio do INAN com o Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada (IPEA), instituiu-se o II PRONAN para os anos de 1976 a 1979.
Vale ressaltar que foi a partir do II PRONAN que a questão nutricional veio
novamente a ser evidenciada na agenda pública (VASCONCELOS; BATISTA FILHO, 2011)
e, por meio dele, outros programas se concretizaram, tais como: o Programa de Nutrição em
Saúde, o Programa de Alimentos Básicos em Áreas de Baixa Renda, o Programa de
Racionalização da Produção de Alimentos Básicos, o Programa Nacional de Incentivo ao
Aleitamento Materno; o Programa de Combate às Carências Específicas, o Programa
Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Complementação Alimentar e o Programa
de Alimentação do Trabalhador (ARRUDA; ARRUDA, 2007).
Após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um dos fatos de maior destaque na
trajetória das Políticas Nacionais de Alimentação e Nutrição foi a realização da I Conferência
Nacional de Alimentação e Nutrição, em 1986, ampliando os conceitos de saúde, de
alimentação e apresentando o conceito de segurança alimentar como direito (CONSELHO
NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, 2006).
Conforme se pode perceber, a atenção e intervenção de estado no
enfrentamento da questão da fome e suas consequências biológicas e sociais concretizam-se
por meio do desenvolvimento de programas e ações de assistência alimentar e nutricional
voltados para grupos específicos, tais como gestantes; nutrizes e crianças menores de cinco
anos de idade; escolares; e trabalhadores vinculados à previdência social (VASCONCELOS;
BATISTA FILHO, 2011). No que se refere aos trabalhadores, a estratégia adotada pelo
Estado em direcionar sua atenção ao mercado formal gerou muitas críticas por parte da
sociedade em geral, já que no mercado informal, um enorme contingente de trabalhadores
também poderia estar em risco alimentar e nutricional e, portanto, carente do olhar e da
intervenção governamental.
Uma ação no sentido de minimizar essa diferença, foi a criação, a partir de
2003 da Rede de Equipamentos de Alimentação e Nutrição, composta por restaurantes
populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, com a proposta de oferecer refeições
saudáveis gratuitas ou a preços subsidiados, especialmente voltada para o atendimento da
população em situação de vulnerabilidade alimentar (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2011).
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Os Restaurantes Populares são, segundo definição do governo, “Unidades de
Alimentação e Nutrição que têm como princípios fundamentais a produção e a distribuição de
refeições saudáveis, com alto valor nutricional, a preços acessíveis, para pessoas em situação
de insegurança alimentar”. Sua gestão é responsabilidade do poder público local, ou seja,
estados e municípios, e a produção mínima estimada para um equipamento desta natureza é de
mil refeições diárias, no horário do almoço, a serem comercializadas em regiões de grande
movimentação diária de trabalhadores de baixa renda, formais e/ou informais, além de
poderem atender também a idosos, estudantes, desempregados, que possam constituir grupos
populacionais em situação de risco alimentar e nutricional (BRASIL, 2007).
Porém, o Governo Federal reconhece que, apesar dos esforços empreendidos
conjuntamente com estados e municípios, a rede ainda oferece baixa capilaridade, o que
poderia ser diferente, dado o seu potencial em assegurar o direito humano à alimentação e a
sua participação na consolidação de sistemas descentralizados de segurança alimentar e
nutricional, principalmente, se articulada ao Programa de Aquisição de Alimentos e a
iniciativas de educação alimentar e nutricional (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2011).
Retomando as políticas especificamente voltadas para o trabalhador, os tópicos
seguintes irão expor com mais profundidade os seus percursos: contextualização histórica;
caraterísticas, aspectos políticos e parâmetros nutricionais vigentes. E o capítulo 3, mais a
diante, apresenta pesquisas realizadas sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador no
Brasil, com vistas a favorecer a um melhor conhecimento e possibilitar, por meio da
fundamentação teórica, a compreensão dos resultados encontrados nesse estudo.

2.4 – POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O TRABALHADOR
2.4.1 – Contextualização Histórica

Em âmbito mundial, políticas públicas de alimentação que se destinam a
trabalhadores não são recentes. Os primeiros registros que se referem a elas datam da década
de 50, no Reino Unido, quando restaurantes e empresas próximas entraram em acordo para o
fornecimento de uma alimentação adequada, apresentando como pagamento um ticket que,
posteriormente, era ressarcido pela empresa ao restaurante. Esse fato ocorreu após a 2ª guerra
mundial, quando os países envolvidos precisavam se recuperar em relação à economia e às
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questões humanas, tornando aquela iniciativa uma necessidade social que se popularizou e,
assim, o governo britânico lhe concedeu total isenção tributária a partir de 1954
(RÖHRYOVÁ, 2014).
Dali em diante, outros países europeus e de outros continentes passaram a
também utilizar o sistema de tickets para subsidiar a alimentação de trabalhadores, por meio
da oferta de dedução fiscal do valor investido integral ou parcialmente às empresas aderidas,
em meados dos anos 60, como Hungria, Romênia, França, Suécia, Índia, Líbano, China e
Brasil. Dentre esses, destacam-se algumas experiências, tais como a da França, cuja política
se desenvolveu rapidamente, tendo grande importância ainda hoje junto a essa parcela da
sociedade; e a da Hungria, que é o país que apresenta maior cobertura, atingindo mais de 80%
dos seus trabalhadores, graças à forte participação sindical (WANJEK, 2005).
As experiências internacionais, entretanto, demonstram uma clara relação entre
o êxito da política e a concessão de algum tipo de benefício fiscal e/ou isenção dos benefícios
previdenciários. Exemplo concreto dessa constatação pode ser visualizado na Suécia, onde,
em 1991, a extinção das vantagens fiscais oportunizados pelo Programa impactou diretamente
sobre o número de trabalhadores beneficiados (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE
ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).
Nos Estados Unidos, desde os anos 30, já se discutia a importância da nutrição
adequada para a saúde no trabalho, tendo a criação da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), trazido à pauta essa preocupação. Em 1956, foram adotadas as Recomendações e
diretrizes para a criação de instalações de bem-estar, como cantinas, lanchonetes, refeitórios e
outros estabelecimentos alimentares nos ambientes de trabalho (WANGEK, 2005).
E, já naquele ano, começava a haver uma mudança no direcionamento dessas
políticas, de uma realidade de escassez alimentar para o que hoje é um grande problema de
saúde pública nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, em âmbito mundial, que é a
obesidade. Com isso, ressaltava-se a necessidade de se utilizar os espaços de trabalho como
ambientes para a promoção da alimentação adequada e de ações de educação alimentar. Sabese, todavia, que, especialmente em países em desenvolvimento, ainda há um grande
contingente de trabalhadores com dietas pobres nutricionalmente. Portanto, o fornecimento de
uma dieta rica em nutrientes, além das repercussões positivas para o trabalhador, traria efeitos
positivos para as suas famílias (WANGEK, 2005).
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Essa ideologia de que a oferta de uma alimentação ao trabalhador seria um
benefício a ele que repercutiria sobre a empresa, a sua família e a sociedade em geral ainda
permeia esses programas. No Brasil, o Programa de Alimentação do Trabalhador foi criado
em meio a um cenário de fome e pobreza, e um perfil epidemiológico marcado pelas doenças
infecciosas, parasitárias e carenciais.

A proposta era a de dar incentivos fiscais aos

empregadores que ofertassem alimentação aos seus empregados, garantindo-lhes o consumo
de pelo menos uma refeição principal, conforme se descreve a seguir.

2.5 – O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NO BRASIL
2.5.1 – Aspectos legais

O Programa de Alimentação de Trabalhador no Brasil foi instituído pela Lei
6.321, de 14/04/1976, com o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos
trabalhadores, prioritariamente os de baixa renda – aqueles que recebem até 5 salários
mínimos –, visando a se obter repercussões positivas na qualidade de vida, redução de
acidentes de trabalho, aumento da produtividade, assim como à prevenção de doenças
profissionais (SAVIO et al., 2005).
Em 14 de janeiro de 1991, foi publicado o Decreto-Lei nº 05, com a função de
regulamentar a Lei nº 6.321/76. Foi por meio desse decreto que ficaram estabelecidos: o
limite de dedução passível aos empregadores, não superior a 5% de todos os impostos sobre
lucros tributáveis; a abertura a trabalhadores com renda superior a 05 salários mínimos, desde
que não comprometesse o acesso aos trabalhadores de renda inferior àquele limite; a
participação financeira do trabalhador a um limite de 20% do custo direto da refeição; e os
componentes do custo direto da refeição (alimentos, mão-de-obra, encargos decorrentes de
salários, material de higiene e os gastos de energia diretamente relacionados ao preparo e à
distribuição das refeições) (BRASIL, 1991).
Vale salientar que a Lei nº 6.321/76 determinava que o limite para a dedução
do imposto de renda (IR) para os empregadores era de 4%. No governo do presidente
Fernando Collor de Melo, quando foi publicado o Decreto nº 05/91, esse valor foi alterado
para 5% do total de impostos devidos. Porém, com indícios de que empresas superfaturavam
os valores investidos em alimentação para alcançar maiores valores de dedução, durante o
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governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi publicada uma outra lei, a nº 9.532, de
10 de dezembro de 1997, que restabelecia o limite de 4% previsto inicialmente.
A Instrução Normativa nº 267, de 23 de dezembro de 2002, que dispõe sobre
os incentivos fiscais decorrentes do IR das pessoas jurídicas, estabelece, no seu art. 2º, § 2º,
que o benefício dado à empresa fica limitado ao valor da aplicação da alíquota do imposto
sobre o resultado da multiplicação do número de refeições fornecidas no período de apuração
pelo valor de R$ 1,99, correspondente a 80% do custo máximo da refeição estipulado em R$
2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) (BRASIL, 2006c).
O antigo (e já extinto) Serviço de Alimentação da Previdência Social - SAPS é considerado o precussor do Programa de Alimentação do Trabalhador no Brasil, mas a
proposta brasileira guardava características do modelo europeu (os tickets) e do modelo
americano (os refeitórios). Assim, o governo possibilita às empresas dois tipos de modalidade
de adesão: a de serviços próprios, quando a empresa possui refeitório e é responsável pela
produção e distribuição das refeições; e a de serviços terceirizados, quando a empresa pode
delegar a outra, por meio de contrato, a responsabilidade pela produção e distribuição das
refeições, caracterizando a terceirizada como Prestadora de Serviços (nesse caso, as empresas
contratantes e as contratadas terão obrigatoriamente cadastro no Programa). A distribuição de
ticket refeição e/ou alimentação e a distribuição de cestas básicas de alimentos também
constituem a modalidade terceirizada (BRASIL, 2015a).
Independentemente da modalidade adotada para o provimento da refeição, a
empresa beneficiária poderá oferecer aos seus trabalhadores uma ou mais refeições diárias,
inclusive cesta de alimentos (art.5º, III, §§ 1º e 2º da Portaria nº 03/2002), desde que mantido
o limite de 4% para dedução do imposto devido (BRASIL, 2006c).
O MTE entende que o PAT é um programa que beneficia simultaneamente as
três esferas diretamente envolvidas no programa: o trabalhador, o empregador e o próprio
governo. O trabalhador, pela melhoria de suas condições nutricionais e de qualidade de vida;
o aumento de sua capacidade física; o aumento de resistência à fadiga; o aumento de
resistência a doenças; e pela redução de riscos de acidentes de trabalho (BRASIL, 2015a).
O empregador pelo aumento de produtividade na empresa; maior integração
entre trabalhador e empresa; redução do absenteísmo (atrasos e faltas); redução da
rotatividade; isenção de encargos sociais sobre o valor da alimentação fornecida; e incentivo
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fiscal, uma vez que os valores investidos no PAT e informados na RAIS poderão ser
deduzidos do imposto de renda. E para o Governo por reduzir despesas e investimentos na
área da saúde; pelo crescimento da atividade econômica; e pelo bem-estar social resultante de
todos esses fatores (BRASIL, 2015a).
O programa é acompanhado por uma comissão tripartite (CTPAT), instituída
pela Portaria Interministerial nº 6, de 13 de maio de 2005. A CTPAT é constituída por um
representante do Ministério do Trabalho e Emprego, que a presidirá; um representante do
Ministério da Fazenda; um representante do Ministério da Saúde; um representante do
Ministério da Previdência Social; um representante do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome; cinco representantes dos trabalhadores; e cinco representantes dos
empregadores (BRASIL, 2005).
Segundo descreve sua legislação, é responsabilidade da CTPAT:
I – acompanhar e avaliar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT);
II – propor o aperfeiçoamento da legislação relativa ao PAT, principalmente no que
tange ao credenciamento das empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva e à
definição das regras de utilização e aceitação dos documentos de legitimação, inclusive na
modalidade de cartão eletrônico;
III – elaborar estudos visando estabelecer regras para a fiscalização e à aplicação de
penalidades às empresas e estabelecimentos conveniados que executarem de modo
inadequado o PAT, conforme preceitua o art. 8º do Decreto nº 05, de 4 de janeiro de 1991;
IV – avaliar as propostas de medidas legislativas encaminhadas ao Ministério do
Trabalho e Emprego atinentes ao PAT;
V – elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
A mesma legislação destaca ainda que as sugestões e deliberações da Comissão
devem ser submetidas à apreciação do Ministério do Trabalho e Emprego e, quando
necessário, aos demais ministérios envolvidos (BRASIL, 2005).
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2.5.2 – Aspectos Político-econômicos

A expansão do PAT ocorreu rapidamente, porém restrita aos centros mais
industrializados e às grandes empresas do país, uma vez que eram estas as que recebiam
incentivo

fiscal

mediante

(DEPARTAMENTO

desoneração

INTERSINDICAL

tributária
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SOCIOECONÔMICOS, 2013). Trata-se de um programa de adesão voluntária, cujo cadastro
deve ser feito a partir da inscrição do beneficiário, no caso, a empresa, mediante a utilização
de formulários disponíveis na página eletrônica do PAT.
Acontece que, ao possibilitar às empresas aderidas a dedução do valor
investido em alimentação, até um limite de 4% do imposto devido, além de não incidirem
encargos sociais sobre os gastos com alimentação, o governo estabelece que apenas aquelas
que adotam a modalidade de Lucro Real declarado têm direito a cadastrar-se no PAT.
Essa condição exclui uma enorme quantidade de empresas que justamente
abrigam os trabalhadores que compõem o público-alvo do Programa, aquelas optantes pelo
SIMPLES ou pelo Lucro Presumido: microempresas e empresas de pequeno porte, que
pagam, em média, 01 (um) salário mínimo a seus empregados (DEPARTAMENTO
INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013). Noutras
palavras, o governo dá com a mão e toma com outra. Ou seria, faz que dá com uma mão... e
segura?
A argumentação do governo é de que a abertura da adesão ao programa para os
grupos de empresas não declarantes do lucro real aumentaria a desoneração tributária. Estudos
apontam, entretanto, que, a cada R$ 1,00 de incentivo fiscal, o Estado arrecada mais de R$
15,00 em tributos, já que há incremento da atividade na cadeia produtiva dos alimentos
(DEPARTAMENTO

INTERSINDICAL

DE

ESTATÍSTICA

E

ESTUDOS

SOCIOECONÔMICOS, 2013). Além disso, ao ofertar alimentação equilibrada, o Programa
contribuiria para a redução de carências nutricionais e prevenção de diversas doenças,
diminuindo a demanda por serviços públicos de saúde (MAZZON, 2006).
Vale salientar ainda, que outro agravante desse perfil de exclusão do Programa
é que são aptos ao benefício apenas os trabalhadores do mercado formal, ou seja, aqueles que
possuem a carteira de trabalho assinada. De acordo com dados do IBGE, no ano de 2012, o
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número de trabalhadores no mercado formal brasileiro era de aproximadamente 46 milhões,
ao passo que, no mercado informal, o número de trabalhadores, somando-se os sem carteira
assinada e aqueles que trabalham por conta própria, era de aproximadamente 33,4 milhões
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013).
Segundo dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, existe,
atualmente, cerca de 216 mil empresas beneficiárias e 19 milhões trabalhadores beneficiados
pelo PAT (BRASIL, 2015a), o que não representa sequer a metade do número de
trabalhadores do mercado formal, e não representa ¼ da população de trabalhadores do país.
Isso revela uma fragilidade do programa que precisa ser revista.

2.5.3 – Parâmetros Nutricionais

O PAT, juntamente com o PNAE, constitui o mais antigo programa de
alimentação e nutrição ainda vigente no Brasil. Como o PAT foi criado num período em que
predominava a discussão sobre as doenças carenciais, com ênfase para a desnutrição
energético-proteica, ressaltava-se que o fornecimento da alimentação adequada resultaria
tanto na promoção e manutenção da saúde, quanto no desenvolvimento econômico das
sociedades, supondo-se que um trabalhador bem alimentado teria maior disposição para o
trabalho, com consequente aumento da produtividade (ARAÚJO; COSTA-SOUZA; TRAD,
2010; COLARES, 2005).
Segundo Silva (1998, p. 70), investimentos que visem “melhorar as condições
de alimentação do trabalhador podem ser vistos sob dois enfoques: como consumo,
aumentando-se o bem-estar presente, ou como investimento, aumentando-se o bem-estar
futuro e a própria capacidade de produção da sociedade”.
A fim de assegurar a promoção da alimentação aos trabalhadores, a Portaria
Interministerial nº 66/2006, define as recomendações que devem ser seguidas pelas empresas
e reconhece a necessidade do desenvolvimento de ações de educação alimentar, exigindo a
presença de um responsável técnico pelo programa legalmente habilitado em nutrição para a
sua condução e acompanhamento (BRASIL, 2006d).
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Quanto aos aspectos nutricionais, a Portaria estabelece parâmetros a serem
seguidos pelas empresas fornecedoras de refeições para o programa, conforme apresenta o
quadro 1:

QUADRO 1: Parâmetros nuricionais para o Programa de Alimentação do Trabalhador.
Valores de referência.
NUTRIENTES
VALORES DIÁRIOS
Valor energético total

2000kcal

Carboidrato

55-75%

Proteína

10-15%

Gordura total

15-30%

Gordura saturada

<10%

Fibra

>25g

Sódio

≤2400mg

Fonte: BRASIL, 2006d.

Vale salientar que, a depender da natureza do trabalho desempenhado pelo
conjunto de trabalhadores de uma empresa, esses parâmetros poderão ser extrapolados, desde
que justificados pelo profissional responsável técnico.
A mesma portaria também estabelece os critérios específicos por refeição, que
varia em função do tempo de permanência do trabalhador na empresa e do turno trabalhado,
conforme demonstrdado no quadro 2:

QUADRO 2: Parâmetros nutricionais por refeição para o Programa de Alimentação do
Trabalhador.
Gorduras Gorduras
Refeições

Carboidrato

Proteína

totais

Saturadas

Fibra

Sódio

%

%

%

%

(g)

(mg)

Desjejum/Lanche

60

15

25

<10

4–5

360-480

Almoço/Jantar/Ceia

60

15

25

<10

7 - 10

720-960

Fonte: BRASIL, 2006d.

48
Além dos critérios quantitativos, no tocante à energia e distribuição de
nutrientes, a Portaria nº 66/2006 também estabelece critérios qualitativos para a oferta de
refeições aos trabalhadores beneficiados, onde preconiza a oferta de “pelo menos uma porção
de frutas e uma porção de legumes ou verduras, nas refeições principais (almoço, jantar e
ceia) e pelo menos uma porção de frutas nas refeições menores (desjejum e lanche)”
(BRASIL, 2006d).
Essa medida diz respeito a uma intenção dos técnicos responsáveis pela
elaboração dessa legislação em que a alimentação ofertada nos ambientes de trabalho e
vinculada ao PAT não se restrinja aos limites quantitativos de calorias e de nutrientes, mas
forneça também micronutrientes não prescritos na Portaria e que são importantes para a
prevenção de doenças e para a manutenção da saúde, tais como vitaminas e minerais,
disponíveis em alimentos de origem vegetal, como as frutas e verduras, além de favorecerem
o melhor balanço energético da alimentação por terem menor aporte calórico. Denota,
portanto, que os pensadores/formuladores1 do Programa reconhecem que as ações de uma
política que se proponha à proteção/promoção da saúde do trabalhador não se encerram com a
distribuição da refeição, o que pode ser considerado positivo, já que tem sido exigido do PAT
adequação dos seus objetivos à nova realidade epidemiológica do Brasil.
Esses critérios relacionados à qualidade da alimentação oferecida por empresas
beneficiárias do Programa, bem como a revisão dos seus parâmetros nutricionais foram
apresentados em meio a um cenário de mudanças nas diretrizes que norteiam as orientações
para o consumo alimentar das populações em todo o mundo, com o estabelecimento da
Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE, 2004) que foi determinante para a elaboração e publicação do
primeiro Guia Alimentar para a População Brasileira, em 2005; e em resposta a uma série de
pesquisas desenvolvidas sobre o PAT e que evidenciavam uma lacuna entre o Programa e os
seus objetivos, pois constatavam a oferta de uma alimentação que não atendia a parâmetros de
saudabilidade, de um lado e, de outro, prevalências recorrentes de sobrepeso, obesidade e
outras doenças crônicas não transmissíveis na sua população-alvo e, especificamente, na sua
clientela.
Com vistas a conhecer melhor essas pesquisas, seus percursos metodológicos,
____________
1
Do termo original utilizado pelos estudiosos das políticas públicas “Policy Makers”.
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seus achados e constatações, foi realizada uma criteriosa busca no portal Periódicos Capes,
inicialmente e, também, nas bases de dados Lilacs, SciELO e Bireme. Foram selecionados 19
artigos que abordavam diretamente o Programa de Alimentação do Trabalhador, os quais
estão apresentados no capítulo 3, a seguir.
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3. PESQUISAS SOBRE O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
NO BRASIL

Vários pesquisadores têm se dedicado a estudar o Programa de Alimentação do
Trabalhador no Brasil, analisando os aspectos políticos, o desenvolvimento do Programa ao
longo da história das políticas de alimentação no país, os aspectos dietéticos e sua relação
com a saúde do trabalhador, e análise de impacto.
Um resumo desses estudos está apresentado no quadro 3.

QUADRO 3: Síntese de pesquisas realizadas sobre o Programa de Alimentação do
Trabalhador no Brasil
Ano de
Subtópico

Tema

3.1

Histórico

3.2

Moura

1986

História,
Ciências,
Saúde
Manguinhos
Revista de Saúde Pública

Silva

1998

Fundação Oswaldo Cruz (repositório)

Galvan; Tabai

2005

Revista Universitária Rural

Bandoni; Brasil; Jaime

2006

Revista de Saúde Pública

Freitas; Pena

2007

Revista de Nutrição

Santos et al.

2007

Cadernos de Saúde Pública

Veloso; Santana

2002

Revista Panam Salud Publica

Veloso; Santana; Oliveira

2007

Revista de Saúde Pública

Burlandy; Anjos

2006

Cadernos de Saúde Pública

Stolte; Hennington; Bernardes

2006

Cadernos de Saúde Pública

Sarno; Bandoni; Jaime

2008

Revista Brasileira de Epidemiologia

Savio et al.

2005

Revista de Saúde Pública

Bandoni; Jaime

2008

Revista de Nutrição

dietéticos da

Geraldo; Bandoni; Jaime

2008

Revista Panam Salud Publica

alimentação

Matos

2008

Cadernos UniFOA

Salas et al.

2009

Revista de Nutrição

Canella; Bandoni; Jaime

2011

Revista de Nutrição

Carneiro; Moura; Souza

2013

Revista Alimentos e Nutrição

Análise da

Análise de

Relação com a
saúde do
trabalhador

3.5

Periódico

2010

impacto
3.4

publicação

Araújo; Costa-Souza; Trad

política

3.3

Autores

Aspectos

ofertada

–
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A heterogeneidade de interesses sobre o PAT revela a importância social e
acadêmica do programa e, ao mesmo tempo, o quanto ainda há a ser pesquisado. Para além da
atenção nutricional e dos aspectos dietéticos da alimentação oferecida, estudos que avaliam a
eficiência, a efetividade e a eficácia do Programa são menos frequentes.

3.1 – ESTUDOS SOBRE O HISTÓRICO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
Araújo, Costa-Souza e Trad (2010) fizeram uma revisão de literatura sobre o
PAT no Brasil, enfatizando os aspectos históricos da alimentação coletiva, desde o trabalho
escravo – reconhecido pelos autores como os primeiros coletivos de trabalhadores agrícolas e
das minas no Brasil da Era Colonial –, passando pela criação do salário mínimo e pelas
iniciativas políticas de assistência alimentar por meio do SAPs, dos institutos de alimentação
e nutrição e outras ações temporárias até a criação do Programa de Alimentação do
Trabalhador em 1976.
Foi realizada uma análise dos diferentes contextos da história do Brasil,
contracenando esses recortes temporais com a evolução das políticas de alimentação voltadas
para o trabalhador. Suas conclusões apontaram para a necessidade da adoção de novas
estratégias de alimentação para o trabalhador, alinhadas ao novo mundo do trabalho, com
atenção para as recomendações nutricionais.
Esse estudo apresenta um diferencial em relação àqueles que apresentam
revisões de literatura sobre a alimentação do trabalhador, pois resgata em sua construção
cronológico-histórica a produção de alimentação nos quilombos, nas fazendas de escravos,
onde, embora não sejam estes caracterizados trabalhadores, pois não eram remunerados,
tinham, no entanto, sua força de trabalho explorada pelos patrões (proprietários, senhores) e
foram, como reconhecem os autores, precussores do fazer alimentação coletiva no Brasil.

3.2 – ESTUDOS SOBRE A ANÁLISE DA POLÍTICA

A pesquisa desenvolvida por Moura (1986) avaliou 130 empresas, sendo 85
cadastradas no PAT e 45 não cadastradas, no Estado de Pernambuco, com vistas a obter
informações de impacto do Programa sobre os indicadores indiretos de produtividade,
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definidos em sua pesquisa pelo número de licenças médicas, acidentes de trabalho,
absenteísmo, rotatividade e conteúdo energético/proteico das refeições.
Foram coletados dados referentes aos indicadores listados para um período de
4 anos para as empresas cadastradas e de 1 ano para as não cadastradas. Os dados obtidos
foram submetidos a testes estatísticos (anova, testes T e F), considerando-se o intervalo de
confiança para 95%. Seus resultados sugeriram não haver impacto do PAT sobre os
indicadores de produtividade.
Esse estudo destaca-se, apesar do tempo passado desde a sua publicação, por
ter sido o único da revisão de literatura que apresentou essa tentativa de estimar efeitos do
PAT sobre a produtividade, ainda que por indicadores indiretos, como descreveu a autora.
Silva (1998) analisou o desempenho do Programa de Alimentação do
Trabalhador no Brasil ao longo de 18 anos (1977/95), com base em dados consolidados, além
de entrevistas com atores sociais envolvidos com o Programa. A autora destaca que o
programa sempre manteve seus objetivos quanto à melhoria das condições de saúde e vida
dos trabalhadores.
Seu estudo fez uma retrospectiva histórica das políticas de alimentação no
Brasil a partir da década de 30, até a criação do PAT (década de 70) e, a partir dali, dedicando
maior ênfase no Programa, identificando as modificações ocorridas, dada à necessidade de
adaptação às mudanças nos contextos político e econômico no país, bem como em resposta
aos interesses do Estado, das classes dominantes e a pressões dos movimentos sociais naquele
período.
Galvan e Tabai (2005) realizaram um levantamento do número de empresas
cadastradas no PAT num município do Paraná, na perspectiva de avaliar a cobertura do
Programa e constatou que apenas 15% das empresas eram a ele vinculadas. A alimentação
fornecida pelas empresas cadastradas, no entanto, cumpria os critérios estabelecidos, quanto
aos parâmetros nutricionais vigentes à época da pesquisa e quanto à presença do responsável
Técnico pela produção das refeições. Os autores chamaram a atenção para o fato de o
Programa estar mais consolidado junto a empresas de grande porte e nos grandes centros do
país, deixando à margem empresas pequenas e localizadas nas regiões mais afastadas.
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Bandoni, Brasil e Jaime (2006) analisaram o conhecimento e a representação
social sobre promoção de alimentação saudável e saúde de gestores do PAT em 70 empresas
de São Paulo, sendo, em sua maioria, do setor Comércio, de pequeno e médio porte.
Utilizando-se de uma abordagem qualitativa, o estudo constatou que 60% das ideias centrais
expressaram desconhecimento sobre o Programa e seus objetivos, não o associando a uma
Política Social de Alimentação e Nutrição, e que os benefícios relatados pelos entrevistados se
referiam ao fornecimento de alimentação para o trabalhador. Para os autores, esse
desconhecimento sobre o programa é preocupante, pois pode repercutir negativamente na
qualidade da alimentação oferecida e, consequentemente, no alcance dos seus objetivos.
Nos três trabalhos acima apresentados, foi comum a observação quanto ao
tamanho das empresas com acesso ao PAT, em sua maioria empresas de grande porte, pois,
conforme descrito no capítulo 2 desta tese, a exigência de declaração do lucro real é um fator
excludente às pequenas empresas. Ainda que o discurso do governo seja o de que as empresas
são estimuladas a oferecer alimentação aos seus trabalhadores independentemente do
incentivo de dedução do imposto de renda, parece claro que sem o direito ao benefício fiscal
está negado, por consequência, o direito à alimentação ao trabalhador.
Outra questão interessante a ser destacada é que no estudo de Bandoni, Brasil e
Jaime (2006) foi evidenciado um desconhecimento do Programa por parte dos atores
diretamente envolvidos: gestores e responsáveis das empresas. Pensando-se no PAT como
uma política de segurança alimentar e na alimentação como um direito humano, desconhecer
a existência, o papel, os benefícios que o Programa pode oferecer é, noutra dimensão, uma
negação da cidadania dos indivíduos, pois conhecer e, por consequência, exigir seus direitos é
um ato de cidadania, mas, se o indivíduo não reconhece na alimentação do trabalhador um
direito, como exigi-lo? Nesse sentido, trabalhos de divulgação do PAT, em que fossem
evidenciados seus benefícios, associados à flexibilização dos critérios para inscrição das
empresas poderiam aumentar a adesão ao Programa, fortalecendo a política e viabilizando a
SAN para um maior número de trabalhadores.
Freitas e Pena (2007) realizaram uma revisão biliográfica sobre políticas de
alimentação no Brasil em documentos oficiais e estudos em economia, sociologia, direito e
antropologia, além da consulta aos registros de experiências com a Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN), contextualizando sua problemática. As autoras utilizaram a abordagem
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antropológica para compreensão dos significados da fome crônica, tratada por elas como “um
dos efeitos mais perversos da insegurança alimentar”.
Sobre o PAT, elas destacaram o não atendimento ao trabalhador do mercado
informal como uma forma de não cumprimento dos seus objetivos, já que se propõe a
contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos trabalhadores. Também avaliaram que
“o PAT se transformou num gigantesco projeto mercadológico de intermediação financeira do
comércio de alimentos e da produção de moeda paralela (tickets)” – referindo-se ao uso
indevido dos vales-refeição e vales-alimentação – e que este fato o distanciou dos seus
propósitos iniciais, que se relacionavam à melhoria do estado nutricional do trabalhador. Para
as mesmas autoras, o reconhecimento do trabalhador como um cidadão com direito a uma
alimentação saudável exige uma reorientação do PAT, definindo-o como uma das prioridades
das políticas sociais do governo e, para tanto, é importante avaliar as suas ações em todos os
seus aspectos, incluindo na sua proposta a erradicação da fome no mundo do trabalho
(FREITAS; PENA, 2007).
Santos et al. (2007) realizaram uma avaliação do PAT no estado da Bahia,
segundo as dimensões Estrutura, Processo e Resultado, num período entre 1995 e 2002, por
meio de pesquisa documental, análise de estudos sobre a operacionalização do Programa e
2.389 entrevistas domiciliares em 45 municípios da Bahia, definidos por amostra intencional,
independente de vinculação com o PAT.
O estudo observou uma evolução normativa, mas destaca que o “Programa
pouco mudou na medida em que não introduziu estratégias inovadoras que pudessem torná-lo
mais adequado ao mundo do trabalho contemporâneo” (SANTOS et al., 2007, p. 1942); além
de apresentar inadequação calórica na alimentação oferecida com associação positiva entre
ganho de peso e trabalhar em empresa cadastrada no PAT. Também constatou pontos
positivos, quanto à inserção de ações de educação alimentar na sua legislação; e que o
trabalhador passou a integrar a Comissão Tripartite, com possibilidade de atuar no
planejamento e formulação das ações relativas ao Programa, na sua fiscalização e na
proposição de melhorias.
Nos dois estudos, bem como nos demais apresentados até o momento, observase que o PAT é uma política que sempre valorizou a questão do atendimento nutricional e
alimentar adequado, mas, que, na prática, o Programa parece estar se afastando dos seus
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objetivos, devido a inadequações na sua execução. Nesse sentido, o estímulo à participação
efetiva de representantes dos trabalhadores na Comissão Tripartite pode contribuir para o
aprimoramento do Programa. Ademais, estudos de avaliação de políticas podem favorecer à
redefinição de seus objetivos, já que é papel da avaliação fornecer um feedback que norteie
futuras decisões e ações dos programas e projetos que compõem as políticas públicas.

3.3 – ESTUDOS DE ANÁLISE DE IMPACTO DO PROGRAMA

Veloso e Santana (2002) desenvolveram um estudo de coorte dinâmica
retrospectiva com 8.454 trabalhadores, num período de 4 anos, no Estado da Bahia. As
informações foram obtidas do banco de dados de uma Organização de assistência à saúde do
trabalhador local. Foram consideradas três categorias de empresas (com PAT; com outra
forma de benefício para a alimentação do trabalhador; sem nenhum tipo de benefício) e, em
relação ao trabalhador, foi observado o aumento do peso durante sua permanência na empresa
(estado nutricional avaliado pelo IMC), além de outros dados sociodemográficos e de saúde
disponíveis no banco de dados. A relação entre as variáveis foi estimada por meio de
regressões de Poisson. Foi considerado o IC a 95%. As análises estatísticas demonstraram
uma relação positiva entre o aumento de peso dos trabalhadores e a participação no PAT.
Veloso, Santana e Oliveira (2007), noutro estudo de coorte, de 1995 a 2000,
com dados disponibilizados pelo SESI/Bahia, avaliaram o ganho de peso em trabalhadores
beneficiados e não beneficiados por programa de alimentação oficial ou não naquele Estado.
Foram obtidas informações dos prontuários dos trabalhadores (n=10.368), desde que se
tratasse de registros novos no período do estudo e que os indivíduos tivessem realizado pelo
menos duas avaliações médicas (PCMSO) no período.
O estudo utilizou o modelo de regressão de Poisson para estimar a relação
entre o ganho de peso e ser beneficiado por algum programa de alimentação, controlando
variáveis como idade e sexo. Foi considerado IC de 95% e p<0,05. Seus resultados apontaram
para maiores taxas de incidência de ganho de peso entre trabalhadores beneficiados pelo PAT
ou outros programas de alimentação. Os autores concluíram que programas de alimentação
têm contribuído para o ganho de peso em trabalhadores e que é necessário que medidas
educativas voltadas para a alimentação sejam adotadas.
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Esses estudos trouxeram grande contribuição ao analisar efeitos de programas
de alimentação sobre o estado nutricional da sua clientela, pois, por se tratarem de coortes,
foram pioneiros em mostrar ganho de peso dos trabalhadores enquanto beneficiados pelo PAT
ou por outros programas executados nas empresas. Salienta-se que esse era um resultado
esperado pelo Programa durante a sua criação, considerando o contexto epidemiológico à
época. Mas, como ressaltaram Freitas e Pena, em estudo já apresentado neste referencial
teórico, é necessária uma reorientação do PAT e, quem sabe, a revisão de seus objetivos,
voltando-os ao quadro epidemiológico vigente, e articulando-o a ações que não se concentrem
unicamente na alimentação ofertada na empresa, mas na educação e na formação do indivíduo
para escolhas alimentares saudáveis, prática de atividade física e estilos de vida ativos,
conforme se sugere ao final do presente estudo.

3.4 – ESTUDOS DE ANÁLISE DA RELAÇÃO DO PAT COM A SAÚDE DO
TRABALHADOR

Burlandy e Anjos (2006) analisaram o recebimento de vale-refeição/cesta
básica e sua relação com o estado nutricional de indivíduos adultos com idade ≥ 20 anos, a
partir de dados da Pesquisa de Padrões de Vida (1996-97), nas regiões Sudeste (n=8.903) e
Nordeste (n=10.506) do Brasil. Seus resultados demonstraram que, do total da população
ocupada, somente 19,9% recebia o benefício, sendo 24,9% no Sudeste e 11,7% no Nordeste; e
revelaram um quadro de sobrepeso em 38,5% desses indivíduos, sendo maior esse resultado
para o Sudeste, com cerca de 41% de indivíduos pré-obesos. Foi observado ainda que, dentre
os indivíduos que recebiam benefícios/alimentação, o percentual de sobrepeso foi maior que o
de baixo peso (31,7 e 23,5%), respectivamente.
Stolte, Hennington e Bernardes (2006) realizaram um estudo qualitativo sobre
as concepções dos trabalhadores em relação ao PAT numa indústria do setor de
Transformação (subsetor Calçados), no Rio Grande do Sul, por meio do referencial de análise
das

práticas

discursivas

e

produção

de

sentidos.

Foram

abordados

os

temas

alimentação/nutrição, saúde e política pública, utilizando-se a técnica do grupo focal.
Também foi realizada avaliação antropométrica (medidas de peso, estatura e circunferência
abdominal) nos trabalhadores (n=364) da produção, para obtenção do perfil epidemiológico.
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Os seus resultados demonstraram que 62,9% dos trabalhadores apresentaram
sobrepeso e 8% algum grau de obesidade; e risco cardiovascular para 45,5% das mulheres e
14,8% dos homens. Quanto aos resultados da abordagem qualitativa da pesquisa, foi
evidenciado um bom conhecimento da relação alimentação e saúde por parte dos
trabalhadores, mas, por outro lado, o desconhecimento acerca do Programa.
Sarno, Bandoni e Jaime (2008) avaliaram as prevalências de excesso de peso,
hipertensão arterial e fatores associados em trabalhadores (n=1.339) de 30 empresas
beneficiadas pelo PAT da cidade de São Paulo, entre 2006 e 2007, independentemente do
setor de atividade econômica da empresa. Os trabalhadores foram entrevistados, a pressão
arterial foi aferida e os dados de peso e estatura para definição do estado nutricional foram
autorreferidos.
Modelos de regressão logística forneceram odds ratios para associação dos
desfechos (excesso de peso, definido como IMC ≥25 kg/m2 e hipertensão arterial) com as
variáveis do estudo (sexo, escolaridade e idade). Seus resultados demonstraram que 46% da
amostra apresentava sobrepeso, sendo maior essa prevalência nos homens (56%) em
comparação com as mulheres. A prevalência de hipertensão arterial foi de cerca de 30%,
sendo, também, mais elevada entre os homens (38,1%). Com isso, os autores concluíram que
os trabalhadores do sexo masculino apresentaram maior vulnerabilidade às DCNT
investigadas e que o PAT pode ser um espaço oportuno para a realização de ações de saúde e
nutrição no ambiente de trabalho.
Nessa seção, o que se observa é que em todos esses estudos, os resultados
indicaram risco nutricional entre trabalhadores envolvidos em suas pesquisas. Uma limitação
comum a todos foi o fato de terem apenas trabalhadores beneficiados pelo PAT em suas
amostras, o que não permitiu observar se há uma relação entre o Programa e os achados dos
estudos.

3.5 – ESTUDOS SOBRE ASPECTOS DIETÉTICOS DA ALIMENTAÇÃO OFERTADA
EM EMPRESAS VINCULADAS AO PAT

Savio et al. (2005), num estudo transversal com trabalhadores beneficiados
pelo PAT (n=1.044), usuários de restaurantes cadastrados no Programa (n=52), no Distrito
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Federal, avaliaram variáveis socioeconômicas e demográficas, medidas antropométricas para
o cálculo do IMC e o consumo alimentar por meio da pesagem direta de alimentos e pela
observação direta da montagem dos pratos dos trabalhadores.
Seus resultados indicaram sobrepeso e obesidade em 33,7% e 9,3% dos
trabalhadores, respectivamente. A mediana do valor energético do almoço foi de 515 Kcal
para as mulheres e de 736 Kcal para os homens. Não foi informado se o estudo testou estimar
a relação entre os resultados do estado nutricional e a alimentação ofertada. O estudo concluiu
que os trabalhadores se encontravam em risco nutricional, ressaltando a necessidade de se
implantar medidas estratégicas de promoção da saúde.
Bandoni e Jaime (2008) avaliaram a qualidade global dos cardápios das
grandes refeições (almoço, jantar e ceia) servidos em 72 empresas cadastradas no PAT, em
São Paulo, segundo o Índice de Qualidade da Refeição (IQR). O IQR aplica uma pontuação
de 0 a 20 para 5 variáveis (adequação na oferta de verduras, legumes e frutas, oferta de
carboidratos, oferta de gordura total, oferta de gordura saturada, variabilidade da refeição),
levando em conta, ao mesmo tempo, a oferta de alimentos e nutrientes, o que permite uma
avaliação indireta de componentes da refeição sem reduzir a avaliação a um único item.
As empresas foram agrupadas segundo o porte e o setor. Testes t foram
aplicados para comparar as médias do IQR entre os agrupamentos de empresas e Cluster
hierárquico com as variáveis: setor de atividade econômica, porte da empresa, modalidade de
adesão ao programa e supervisão de nutricionista. A partir das análises realizadas, foi gerada
uma classificação de IQR em três níveis (refeição inadequada, refeição que precisa de
melhoras, e refeição adequada).
Seus resultados demonstraram que as empresas mais estruturadas tinham
melhor qualidade da refeição em relação às empresas menores. E concluem que instrumentos
que avaliem a qualidade das refeições são importantes por contribuírem para que o PAT seja
de fato uma política de promoção da alimentação saudável e da saúde, tal como se propõe.
Geraldo, Bandoni e Jaime (2008) avaliaram os aspectos dietéticos das refeições
oferecidas pelo PAT em 72 empresas, de diferentes setores (indústria, comércio e serviços) e
diferentes tamanhos (microempresas, pequeno, médio e grande porte) vinculadas ao Programa
no município de São Paulo. Foram avaliados cardápios de três dias, obtendo-se informações
das fichas técnicas de preparação para análise nutricional, sendo a Tabela Brasileira de
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Composição de Alimentos (TACO/MS) a referência para essas análises. Foram realizados
testes estatísticos para análise de agrupamento das empresas (Cluster), para análise das
diferenças entre as médias obtidas (Teste t) e para avaliar a relação entre o tipo de
agrupamento e a adequação dos cardápios (Qui-quadrado).
Seus resultados demonstraram que a alimentação ofertada por empresas
beneficiárias do PAT tinha baixa oferta de frutas e hortaliças, gordura poliinsaturada e
excesso de gorduras totais e colesterol. Os autores ressaltam que os cardápios apresentavam
obstáculos à prevenção de doenças crônicas e que uma melhor fiscalização da
operacionalização do Programa e a sensibilização dos gestores para o seu papel na promoção
da saúde poderão contribuir para o efetivo alcance do seu objetivo quanto a melhorar as
condições de saúde do trabalhador.
Matos, em 2008, avaliou o cardápio semanal de uma empresa prestadora de
serviço ao PAT, que atende cerca de 3.500 trabalhadores no Rio de Janeiro, observando sua
adequação em relação aos parâmetros nutricionais do Programa para energia e
macronutrientes (proteína, lipídio e carboidrato). A análise dos alimentos foi feita por meio de
estimativas das quantidades médias consumidas, da pesagem direta dos alimentos e do cálculo
das quantidades per capita para análise nutricional, utilizando a TACO (MS) como referência.
Os resultados apontaram para uma alimentação hipercalórica, hiperproteica, hiperlipidica e
hipoglicídica, estando em desacordo com as recomendações da Portaria nº66/2006 e, portanto,
podem estar favorecendo condições de risco nutricional entre trabalhadores daquela empresa,
contrariando a finalidade do PAT no que toca a segurança alimentar de sua clientela.
Salas et al. (2009) realizaram um estudo transversal, com análise laboratorial
para determinação de teores de sódio e lipídio nas preparações servidas por uma empresa
prestadora de serviço do PAT, no interior de São Paulo, com fornecimento de 850 refeições
por dia. Foram obtidas amostras das preparações, as quais foram processadas e analisadas,
segundo médodo apropriado, e os resultados das análises foram comparados com os valores
de referência estabelecidos pela legislação do Programa.
Seus resultados demonstraram uma elevada oferta de sódio (2435±518mg) e
calorias provenientes de lipídios (329±40Kcal). Considerando as possíveis implicações à
saúde do trabalhador pelo consumo diário dessas refeições, o estudo sugere modificações no
planejamento e execução dos cardápios e adoção de medidas educativas junto à clientela.
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Canella, Bandoni e Jaime (2011) desenvolveram um estudo transversal em 21
empresas beneficiárias do PAT na cidade de São Paulo, com o objetivo de avaliar a densidade
energética (DE) das refeições ofertadas aos trabalhadores. Foram utilizados dois métodos para
determinação da DE: inclusão dos alimentos sólidos e bebidas (DE 1); e inclusão dos
alimentos sólidos e exclusão das bebidas (DE 2). Os valores médios para energia (kcal) e para
o peso dos alimentos e bebidas (g) foram obtidos pela avaliação do cardápio do almoço em
três dias consecutivos.
Por meio de testes não paramétricos (Testes de Mann-Whitney), os autores
observaram que a mediana para a DE 1 foi 1,10kcal/g e para a DE 2 foi 1,43kcal/g, sendo que
a menor densidade estava relacionada com maior conteúdo de proteína, gorduras totais e fibra
no cardápio; e a maior densidade estava relacionada com maior conteúdo de gorduras totais e
de gordura saturada. Seus resultados, portanto, apontam para uma possível exposição dos
trabalhadores à alimentação não saudável ofertada pelo PAT nos ambientes de trabalho.
Carneiro, Moura e Souza (2013) também avaliaram a oferta de energia e
nutrientes em almoços fornecidos por empresa prestadora de serviços ao PAT, no Estado de
Goiás, em comparação com os parâmetros do PAT. As análises nutricionais foram feitas por
alimento, segundo as quantidades per capita utilizadas para a produção das preparações
naquela empresa e usando-se a TACO (MS) como referência.
Os resultados demonstraram que as refeições encontravam-se hipercalóricas,
hiperproteicas, pobres em carboidrato e com altos teores de gordura (total e saturada) e sódio.
Os autores discutiram com procupação o desequilíbrio constatado na alimentação oferecida
pelo Programa e os seus objetivos, quanto à melhoria do estado nutricional dos trabalhadores
e concluíram que é necessário que os parâmetros do PAT sejam revistos e que haja uma
fiscalização mais atenta à qualidade da alimentação ofertada por empresas beneficiárias.
Percebe-se que um discurso recorrente entre todos os autores (e trabalhos)
descritos é aquele que se refere à preocupação com a situação de insegurança alimentar a que
podem estar expostos os trabalhadores, ainda que atendidos por um programa de alimentação
que, em teoria, preza pela qualidade, pela adequação, pela variedade e pela oferta regular de
uma alimentação saudável, com vistas à melhoria do estado nutricional e promoção da saúde e
qualidade de vida do trabalhador brasileiro.
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Entretanto, como a grande maioria dos estudos – à exceção de dois –
realizaram suas pesquisas com amostras unicamente de trabalhadores beneficiados pelo PAT,
não parece seguro afirmar que é o Programa responsável pela condição de vulnerabilidade
constatada, mas uma tendência das populações em todo o mundo (e da qual o Brasil não se
exclui) ao consumo não saudável, em quantidades superiores às demandas do organismo, e
combinado a estilos de vida sedentários. Obviamente, não se pode negar que as evidências de
que a qualidade da alimentação ofertada aos trabalhadores por empresas beneficiárias do PAT
são importantes e devem ser valorizadas, pois, podem, inclusive, nortear decisões políticas
acerca das mudanças quanto ao monitoramento do Programa, exigindo-se o cumprimento da
legislação que define seus parâmetros nutricionais.
Portanto, em face do exposto nesse capítulo, no que se refere à qualidade da
alimentação ofertada pelo PAT, ao seu papel enquanto política de segurança alimentar e
nutricional e de promoção da saúde do trabalhador, reforça-se a importância do
desenvolvimento de estudos que realizem avaliações sistemáticas das políticas públicas
voltadas para a alimentação do trabalhador.
Discutir os aspectos relacionados à alimentação e à nutrição é num só tempo
imprescindível, dados os efeitos (positivos ou negativos) que a alimentação pode exercer
sobre a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos; e inevitável, dados os objetivos declarados
pelas instituições do governo que sustentam, defendem e representam o Programa de
Alimentação do Trabalhador – Os Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde, da
Previdência Social, da Fazenda e do Desenvolvimento Social – quanto à melhoria do estado
nutricional dos trabalhadores beneficiados.
Diante disso, o presente estudo desenvolveu uma avaliação do PAT junto a
empresas do setor da Indústria de Transformação no Estado do Rio Grande do Norte e, por
isso, o capítulo 4, a diante, apresenta algumas características e números relevantes para o
mercado e a economia do Estado.
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4. ECONOMIA E MERCADO DE TRABALHO NO RIO GRANDE DO NORTE

O Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios, com destaque pela
importância econômica e densidade demográfica as cidades de Natal, Mossoró e Parnamirim,
as quais, conjuntamente, representam em torno de 55% do Produto Interno Bruto do estado,
segundo informações do IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2015).
A Região Metropolitana de Natal (RMN) apresenta-se como uma das regiões
de maior dinamismo econômico e social, por suas características urbanas e por constituir o
principal polo industrial do estado, concentrando atividades econômicas de grande relevância
para a sua economia e seu desenvolvimento, incluindo-se aí a capital (Natal). Atualmente, a
região compreende 10 municípios, sendo a décima quinta maior aglomeração urbana do
Brasil, com 1.350.840 habitantes, o que representa 42% da população do Rio Grande do Norte
(SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, 2013).
O mercado de trabalho do Estado é formado por um conjunto de setores,
denominados setores de atividade econômica, cujo número de empregos formais alcançou
617,6 mil em dezembro de 2013, representando um crescimento de 2,56% em relação ao
estoque de emprego de dezembro de 2012, segundo dados da RAIS/2013. Em números
absolutos, esse aumento correspondeu ao acréscimo de 15,4 mil postos de trabalho, em
relação a dezembro do ano anterior. Os setores que apresentaram os melhores desempenhos,
em termos absolutos, foram o setor de Serviços, com a criação de 8,5 mil postos de trabalho, o
de Comércio e o da Administração Pública (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES
SOCIAIS, 2013). O quadro 4 lista os setores de atividade econômica do estado, com seus
respectivos subsetores.
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QUADRO 4: Participação dos setores de atividade econômica do Rio Grande do Norte no
número de empregos formais, ano de 2013.
Nº de empregos
Setores/subsetores de atividade econômica
n
%
Extrativa mineral

11.234

1,8

Indústria de transformação

66.938

10,8

Ind. Produtos Minerais Não Metálicos
Ind. Metalúrgica
Ind. Mecânica
Ind. Materiais Elétricos
Ind. Materiais de Transporte
Ind. Madeira e Mobiliários
Ind. Papel, Papelão, Editorial e gráfica
Ind. Borracha, Fumo, Couros
Ind. Química e de Produtos Farmacêuticos e
Veterinários
Ind. Têxtil e Vestuário
Ind. Calçados
Ind. Produtos Alimentícios e Bebidas
Serviços Industriais de Utilidade Pública

6.392

1,0

Construção Civil

41.792

6,8

Comércio

118.394

19,2

Comércio Varejista
Comércio Atacadista
Serviços

174.542

28,3

Instituições Financeiras
Comércio e Administração de Imóveis, Serviços
Técnicos-profissionais
Transportes e Comunicações
Serviços de alojamento, alimentação, reprodução,
manutenção, radiodifusão
Serviços Médicos e odontológicos
Ensino
Administração Pública

183.083

29,6

Agropecuária, Extrativismo Vegetal, Caça e Pesca

15.270

2,5

TOTAL

617.645

100

Fonte: RAIS, 2013.

Os números que se referem ao Produto Interno Bruto PIB daquele ano
demonstram que a participação do Rio Grande do Norte no PIB do Nordeste era de cerca de
6% e 0,9% da produção do país. Considerando o ano de 1985 até meados dos anos 2000, o
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estado apresentou um crescimento econômico acima da média regional e nacional, o que lhe
agregou um peso relativo nos dois contextos. A figura 2 expressa os setores de atividade
econômica que mais contribuem para o PIB em âmbito estadual.

FIGURA 2: Participação das atividades econômicas no PIB do RN.

Fonte: SEPLAN, 2013.

É notável o peso que o setor de Serviços tem para a economia do Estado, onde
o turismo desponta como uma atividade em expansão, gerando emprego e renda e impactando
em diversos nichos produtivos. Já a agropecuária, por sofrer a influência das oscilações do
mercado internacional relacionadas às variáveis macroeconômicas, apresenta altos e baixos,
mas, sempre com uma contribuição importante no PIB. A indústria, por sua vez, destaca-se,
principalmente, quanto a três grandes grupos de maior relevância: a indústria extrativa
mineral, pela produção de petróleo e gás, sal marinho e scheelita; a construção civil; e a
indústria de transformação e sua produção de bens de consumo não-duráveis (SECRETARIA
DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, 2013).
A indústria de transformação representa cerca de 10% do mercado de trabalho
formal, gerando em torno de 67 mil empregos com carteira assinada no Estado e concentrando
na região metropolitana seu maior número de empresas, com destaque para as indústrias de
produção de alimentos e bebidas; para o município de Parnamirim, cujo parque industrial
apresenta uma diversificação de atividades e produtos, em especial do segmento têxtil; os
municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que vêm se desenvolvendo fortemente
também pelo bom desempenho da indústria têxtil, sendo que, em São Gonçalo, também se
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encontra uma quantidade considerável de indústrias de produtos minerais não metálicos
(SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS, 2013;
DEPARTAMENTO

INTERSINDICAL

DE

ESTATÍSTICA

E

ESTUDOS

SOCIOECONÔMICOS, 2015).
A Indústria de Transformação abrange os segmentos cujas atividades
transformam física, química e biologicamente materiais, substâncias e componentes em novos
produtos, gerando bens tangíveis (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2015).
De acordo com o documento Diagnóstico e Cenário de Desenvolvimento
Econômico para o RN - 2015 a 2035, da Federação da Indústria do Rio Grande do Norte
(FIERN), é possível destacar três subsetores mais produtivos na Indústria de Transformação,
os quais, juntos, são responsáveis por 65% do emprego formal do setor: a Confecção de
artigos de vestuário e acessórios, que representa 29%; a Fabricação de produtos alimentícios e
bebidas, 24%; e a Fabricação de produtos de minerais não metálicos, 12% (FEDERAÇÃO
DA INDÚSTRIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Esses números reforçam a importância desse setor para o mercado de trabalho
e, consequentemente, para a economia do Estado. No que se refere ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, os relatórios da RAIS, que reportam o número de trabalhadores
beneficiados no Rio Grande do Norte, demonstram que o total de beneficiados representa
16,9% do montante de empregos relatados, conforme apresentado no quadro5, a seguir:

QUADRO 5: Número de Trabalhadores do Mercado de Trabalho Formal no RN com
participação ou não no PAT em 2013.
Setores de Atividade Econômica
Extrativa mineral
Indústria de transformação
Serviços industriais de utilidade pública
Construção Civil
Comércio
Serviços
Administração Pública
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca
Total

Total de
Trabalhadores
11.234
66.938
6.392
41.792
118.394
174.542
183.083
15.270
617.645

Fonte: RAIS, 2013. Elaboração: DIEESE/RN, 2015.

Não
PAT
8.039
43.878
2.644
36.105
103.222
124.429
181.960
13.114
513.391

PAT
3.195
23.060
3.748
5.687
15.172
50.113
1.123
2.156
104.254
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Como é possível observar, é necessário que haja uma maior divulgação do
programa junto a empresários e trabalhadores. Há, ainda, as questões relacionadas aos
critérios de participação no PAT impostos às empresas pelo governo, que são muitas vezes
um obstáculo a sua adesão. Além disso, segundo informações do IBGE, embora as atividades
desse setor sejam desenvolvidas em fábricas e exijam maquinários e equipamentos próprios, a
Indústria de Transformação também compreende pequenas produções, artesanais e/ou
manuais, inclusive desenvolvidas em domicílio, desde que caracterizem transformação de
matéria-prima (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015). Isso
implica em que microempresas e empresas de pequeno porte façam parte desses números, o
que contribui para o número total de trabalhadores do setor, mas, também sem acesso aos
benefícios do PAT.
Intencionando-se tecer algumas considerações sobre os setores da Indústria de
Transformação com destaque na economia do RN, serão apresentadas algumas informações
sobre os setores têxtil, de alimentos e bebidas e de minerais não metálicos, os quais têm maior
destaque dentre os demais que compõem a IT no RN.
A indústria têxtil e de vestuário representa a quarta maior atividade econômica
no mundo. No Brasil, ela é responsável por 2,0% do Valor Bruto da Produção Industrial
(VBPI) e, no ano de 2011, foi responsável por cerca de 16% dos empregos da Indústria de
Transformação, sendo o seu segundo maior empregador, atrás apenas da indústria de
alimentos e bebidas. É ainda o segundo maior gerador do primeiro emprego no país, tornando
o Brasil o quarto maior produtor de vestuário do mundo e o quinto maior produtor têxtil
(REFOSCO; PESSOA, 2013).
No Nordeste, sua participação no VBPI é de 3,4%, o que corresponde a 5,0%
dos empregos da Indústria de Transformação regional, segundo dados do IBGE. No Nordeste,
os Estados mais representativos na indústria têxtil são o Ceará (5,34%), Bahia (2,78%), Rio
Grande do Norte (2,20%) e Paraíba (2,17%) (BEZERRA, 2014).
Segundo o Diagnóstico e Cenário de Desenvolvimento Econômico para o RN 2015 a 2035, o setor têxtil vive um momento de expansão dos seus subsetores e o aumento da
participação relativa das confecções no Estado, ancoradas por investimentos em capacitação
técnica e por incentivos pontuais. O setor ganha produtividade e continua a ter grande
representação nos índices de emprego e a expectativa futura para o mesmo é a de que o
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estímulo ao empreendedorismo e a busca por agregação de valor gerem oportunidades a
novos empreendimentos, tais como a fabricação local de tintas, serigrafia e aviamentos. Um
grande destaque para o setor tem sido as novas estruturas de distribuição e comercialização
emergentes no Estado, com a valorização de marcas locais que vêm adquirindo evidência
regional, como, por exemplo, a fabricação de linhas especializadas na proteção da pele contra
os raios ultravioleta (FEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA DO RIO GRANDE DO NORTE,
2014).
A indústria de alimentos e bebidas abrange uma gama de produtos, dentre os
quais se destacam aqueles orientados por commodities: cerveja, frutas e vegetais enlatados,
carne, açúcar, ração animal e amiláceos; e os de alto valor agregado: produtos de padaria,
peixes, óleos e gorduras, bebidas não-alcoólicas, laticínios, outros produtos alimentícios,
cacau e bebidas alcoólicas (DOMINGUES, 2008). Dados

da

Associação

Brasileira

da

Indústria da Alimentação (ABIA) apontam que o faturamento do setor no ano de 2014 foi de
cerca de 530 bilhões de reais, com 1,66 milhões de empregos em âmbito nacional
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO, 2015). No RN, o
setor responde por 24% do emprego formal, conforme informado anteriormente.
A indústria de minerais não-metálicos compreende os materiais de construção,
matérias primas de fertilizantes e minerais industriais. Os materiais de construção podem ser
empregados diretamente, sem industrialização, apenas com beneficiamento na mina, como os
agregados para concreto (areia, cascalho, brita), ou industrializados, como calcário e argila
usados em cimento, argila para cerâmica vermelha, rochas ornamentais serradas e polidas e
gesso. Esses bens minerais usados em construção civil, nas formas bruta e industrializada,
representam o maior volume e valor de produção dos não-metálicos e, em seu conjunto,
empregam mais mão-de-obra do que qualquer dos outros grupos do setor mineral (MACEDO,
1998).
Segundo dados disponibilizados pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), a arrecadação do setor no ano de 2013 (últimos números consolidados) foi
superior a 2,5 bilhões de reais, o que superou o exercício anterior em cerca de 25% (BRASIL,
2014a). No RN, esse setor é o terceiro mais produtivo da Indústria de Transformação do
Estado, representando 12% do mercado de trabalho formal.
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Esses destaques para o mercado de trabalho formal são importantes porque,
além de se referirem à empregabilidade, portanto, à absorção e concentração de trabalhadores,
é neste mercado que estão as empresas cujos empregados são os potenciais beneficiados pelo
Programa de Alimentação do Trabalhador. Assim, ressaltando-se o fato de que o PAT é a
única política que visa à garantia da alimentação aos trabalhadores nos seus ambientes de
trabalho e que as perspectivas para o Rio Grande do Norte são as de um mercado em
expansão, entende-se que é relevante estudar os aspectos relacionados ao programa junto a
sua clientela, especialmente, no que se refere ao impacto da alimentação sobre o estado
nutricional do trabalhador.
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
5.1 – TIPO DE ESTUDO

Para o alcance dos objetivos propostos nesse estudo, foi realizada uma pesquisa
observacional, transversal e prospectiva com base numa amostra aleatória probabilística,
estratificada, em multi-estágios e comparativa entre indústrias beneficiárias e não
beneficiárias do PAT.
Do ponto de vista da metodologia de avaliação de programas, a pesquisa
caracterizou-se como uma avaliação somativa, que, de acordo com Ala-Harja e Helgason
(2000), é aquela que é conduzida quando o programa já está implementado há algum tempo
(avaliação ex post) para o estudo de sua eficácia e o julgamento de seu valor geral.

5.2 – UNIVERSO DA PESQUISA
5.2.1 – Campo de aplicação

A definição do campo de aplicação da pesquisa foi realizada analisando-se os
segmentos de atividade econômica no Estado do Rio Grande do Norte, onde se destacaram os
setores de Serviços e da Indústria de Transformação (IT), tanto em relação à expressividade
econômica quanto ao número de trabalhadores a eles agregados.
O setor de Serviços apresenta um grande contingente de microempresas e
empresas de pequeno porte, o que oferece pelo menos dois obstáculos à realização de uma
pesquisa: as empresas são muito dispersas e, portanto, difíceis de localizar; e, pela
movimentação financeira das mesmas, são, em geral, optantes pelo SIMPLES, modalidade de
imposto que o PAT não admite para cadastro. Considerando-se, então, a viabilidade para o
desenvolvimento da pesquisa ora apresentada, optou-se pelo setor da IT.
Obtiveram-se duas amostras aleatórias, probabilísticas das populações de
trabalhadores de empresas cadastradas e não cadastradas no PAT, respectivamente, do setor
acima referido. Para cada uma das populações foi desenhado um plano de amostragem
combinada, estratificada e em multi-estágios. O fator de estratificação foi o porte da indústria,
categorizado em dois níveis: empresas de pequeno porte (de 20 a 99 trabalhadores) e de
médio porte (de 100 a 499 trabalhadores). Foram excluídas indústrias de grande porte (500
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trabalhadores ou mais), já que todas estavam cadastradas no PAT. Em cada estrato foram
selecionados aleatoriamente trabalhadores, segundo um plano de amostragem, em três
estágios:
O primeiro estágio, quanto ao subsetor da Indústria de Transformação
(indústria de alimentos e bebidas; indústria de minerais não metálicos; e indústria têxtil), que
foram aqueles que apresentaram maior número total de trabalhadores do setor. Para cada um
desses setores foi elaborada uma lista contendo os nomes de todas as indústrias do Estado do
Rio Grande do Norte, obtida a partir dos dados da FIERN.
O segundo estágio consistiu numa amostra de indústrias dentro de cada setor e
obtida por amostragem aleatória simples. Para cada indústria selecionada no estágio anterior
foi elaborada uma lista enumerando todos os seus trabalhadores, a partir das informações
cedidas pela administração da indústria.
O terceiro estágio consistiu numa amostra de trabalhadores dentro de cada
empresa selecionada no estágio anterior, obtida por amostragem aleatória simples2.

5.2.2 – Delineamento amostral

Para o delineamento amostral, foi planejada uma amostra de 26 indústrias,
sendo 13 beneficiárias do PAT e 13 não beneficiárias do Programa, correspondendo a um
total de 960 trabalhadores, distribuídos em dois grupos, sendo o grupo 1 (Grupo PAT)
composto de 480 trabalhadores de indústrias beneficiárias do PAT e o grupo 2 (Grupo Não
PAT) composto de igual número de trabalhadores de indústrias não beneficiárias do PAT.
Assumindo que o desvio padrão do Índice de Massa Corporal (IMC) é 6 kg/m2,
uma diferença de 1,6 kg/m2 entre as médias do IMC em trabalhadores beneficiados e não
beneficiados pelo PAT traduz-se em uma dimensão do efeito de 0,27, que corresponde a um
pequeno efeito. Assumindo que o coeficiente de correlação intraclasse do IMC é de 0,03,
aquele número de indústrias e de trabalhadores confere ao estudo uma potência de 80% para
mostrar uma diferença de 1,6 Kg/m2 nas médias do IMC entre trabalhadores de indústrias
____________
2

Para duas empresas que não disponibilizaram a lista de trabalhadores, a amostra foi obtida
diretamente no refeitório, durante a formação da fila, abordando um a cada cinco trabalhadores.
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beneficiárias e não beneficiárias do PAT. Foram acrescentadas mais 80 observações, de forma
a compensar as variáveis de ajustamento que foram incluídas no estudo (idade, sexo, etc.),
elevando o tamanho total da amostra para 1.040 indivíduos. Consequentemente, em cada
indústria seriam entrevistados 40 trabalhadores.
A figura 3 apresenta um resumo da estratégia de amostragem do estudo,
segundo estratos e níveis.

FIGURA 3: Distribuição da amostra, segundo o porte e o subsetor de atividade econômica,
dentro da Indústria de Transformação

Indústria de Transformação

Grupo PAT
n(ind)= 13

Grupo Não PAT
n(ind)= 13

Pequeno/Médio porte

Pequeno/Médio porte

Alimentos

MNM

Têxtil

Alimentos

MNM

Têxtil

5.3 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão:
A) Indústrias: ser de pequeno ou médio porte; ter declarado o aceite da realização da
pesquisa junto aos seus trabalhadores, por meio da assinatura da carta de anuência
(Apêndice I);
B) Trabalhadores: ser maior de dezoito anos de idade; ter permitido a abordagem por
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE
(Apêndice II); e, no caso das mulheres, não estar grávida.
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5.4 – FORMAÇÃO DE ENTREVISTADORES

Uma etapa de trabalho anterior à coleta de dados da pesquisa foi necessária
para formar entrevistadores capacitados em antropometria, verificação da pressão arterial e
em análise do consumo alimentar.
No que se refere à antropometria, foram realizados três treinamentos no
período de maio a agosto de 2014, no Laboratório de Avaliação Nutricional do Departamento
de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), objetivando a
calibração dos entrevistadores, seguindo-se as orientações do Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional – SISVAN (BRASIL, 2011a) para os indicadores de interesse no estudo: peso,
estatura e circunferência abdominal.
Para a verificação da pressão arterial, foram realizadas duas capacitações, em
agosto de 2014, sendo a primeira em dois módulos – teórico e prático – e a segunda apenas
com módulo prático, seguindo-se as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).
Em relação ao consumo alimentar, foram realizadas três oficinas para
padronização na tomada das informações referentes à alimentação consumida pelos
trabalhadores no dia anterior à entrevista. Além dos treinamentos aos entrevistadores, também
foram tomados outros cuidados no tocante ao consumo, como a realização de duas oficinas
específicas para demonstração das porções das preparações mais comuns em restaurantes
institucionais, descrição dessas porções em diferentes tamanhos e registro fotográfico das
mesmas.
Para tanto, foram realizados contatos prévios com cinco indústrias, dentre
aquelas que forneciam alimentação aos trabalhadores, para obtenção do cardápio mensal do
almoço, que era a refeição de interesse na pesquisa. Em seguida, foi realizado um
levantamento das preparações comuns e daquelas que se diferenciavam entre as empresas. As
preparações e alimentos selecionados, um total de 30, foram adquiridos ou reproduzidos no
restaurante Universitário do Campus central da UFRN e fotografados, gerando um álbum de
apoio à descrição do consumo por parte do trabalhador. Uma lista com essas preparações
encontra-se em anexo (Apêndice III).
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As fotografias foram tiradas por fotógrafo profissional com uso de câmera
fotográfica com lente apropriada para este fim. O ângulo da lente fotográfica em relação ao
alimento será de 45°, ilustrando a percepção de como o alimento é visto no prato pelo
comensal, conforme estabelece Nelson e Haraldsdóttir (1998). Os pratos de porcelana branca
com as preparações e os alimentos foram postos em um fundo neutro, com a finalidade de
manter a porção referida em evidência, sem que houvesse interferência na visualização da
imagem e na identificação do alimento ou preparação.
Além dessas oficinas, após o início das coletas ainda foram realizadas duas
oficinas para realização da pesagem direta de alimentos e preparações cuja descrição referida
fugisse do padrão comum de referência (ex. um garfo de leite em pó; um dedo de café; uma
ponta de faca de manteiga, dentre outros). Essas medidas foram pesadas em triplicata para
obtenção da quantidade média a ser descrita no recordatório para posterior análise de
composição nutricional dos alimentos.

5.5 – COLETA DE DADOS

A etapa de coleta de dados foi caracterizada pela aplicação presencial dos
questionários para levantamento de informações sobre as indústrias e sobre os trabalhadores,
no período de setembro a dezembro de 2014, após a obtenção do Parecer favorável obtido
junto ao Comitê de Ética do Hospital Universitário Professor Onofre Lopes (CEP-HUOL) da
UFRN. Para tanto, foi realizado o contato com cada indústria e agendadas as visitas, em
horários convenientes às empresas e que atendessem aos critérios da pesquisa, conforme
descrito no tópico 5.6, mais a diante. Foram realizadas no mínimo uma e no máximo quatro
visitas para obtenção dos dados de interesse do estudo, a depender da empresa e considerando
a necessidade de manter-se a aleatoriedade prevista em relação aos trabalhadores.
Em relação às indústrias, foram obtidas informações quanto a: razão
social/nome fantasia, endereço, porte, modalidade de serviço cadastrado no PAT, tempo de
cadastro, localização e número de trabalhadores (total e atendidos pelo PAT). As informações
referentes a: número de atestados médicos, licenças e afastamentos do trabalho por período,
ocorrências de acidentes de trabalho por período não foram disponibilizadas sob a alegação de
sigilo da empresa. Este formulário encontra-se no apêndice IV.
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Em

relação

aos

trabalhadores,

foram

utilizados

dois

questionários

semiestruturados. O primeiro, para o levantamento de informações pessoais, profissionais,
antropométricas e de saúde (sexo, idade, grau de escolaridade, faixa salarial, qualificação
profissional e ocupação na empresa; e as informações relativas ao estilo de vida), bem como
para anotações de medidas de peso e estatura dos trabalhadores para determinação do perfil
nutricional, por meio do IMC, definido pela equação: IMC= Peso/estatura em metros ao
quadrado (QUETELET apud ANJOS, 1992); CAbd, importante indicador de risco
cardiovascular, em duas medidas; e pressão arterial sistólica e diastólica em uma medida
(Apêndice V). O segundo questionário, para o registro de informações relativas à alimentação
do dia anterior, segundo o modelo Recordatório de 24h (Apêndice VI).
Para aferições de peso, estatura e circunferência abdominal foram utilizados:
balança digital da marca Tanita, precisão de ±0,05Kg; estadiômetros portáteis, marca Sanny e
fitas métricas extensíveis da marca Macrolife. Para a tomada da pressão arterial, foram
utilizados tensiômetro, esfingmomanômetro e estetoscópio da marca Tycos (USA).
Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as técnicas
recomendadas nas Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em Serviços
de Saúde (BRASIL, 2011a) e pelas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010), com o trabalhador sentado e após repouso de 15
minutos. As tabelas com os valores de referência para classificação do IMC, da CAbd, do
risco metabólico (e cardiovascular) e da pressão arterial encontram-se em anexo (Anexos I, II,
III e IV).
Em relação ao recordatório de 24h (R24), foram obtidas informações referentes
a todas as etapas de alimentação realizadas no dia anterior pelo trabalhador com
especificações de horário, local onde foi realizada a etapa de alimentação, e discriminadas as
preparações e respectivas medidas caseiras, utilizando-se material gráfico desenvolvido
especificamente para este fim.
A equipe de coleta era composta por 5 pessoas, sendo um professor e 4 alunos
ou por 10 pessoas, sendo 2 professores e 8 alunos, formando uma ou duas equipes de trabalho.
O pesquisador responsável pelo estudo esteve em todas as coletas, sendo responsável pelo
grupo, pelo contato com o funcionário designado pela empresa para apoiar a coleta e auxiliar
na identificação dos trabalhadores selecionados previamente, e pela verificação da pressão
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arterial dos trabalhadores ao final da coleta. Em cada empresa era montada uma ilha de
trabalho, onde 2 (ou 4) alunos eram responsáveis pela recepção inicial dos trabalhadores,
apresentação do TCLE e entrevista do consumo alimentar e 2 (ou 4) alunos eram responsáveis
pelas entrevistas para obtenção de dados pessoais, sociodemográficos e medidas
antropométricas. Dessa forma, ficou assegurado que a abordagem sempre se iniciasse pelo
TCLE e que a verificação da pressão só ocorresse após o trabalhador ter tido um período de
repouso.
Todos os membros da equipe (discentes e docentes) passaram por
treinamentos, conforme descrito no tópico 5.4. Além dos treinamentos, os discentes
envolvidos no estudo foram vinculados à pesquisa por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa da
UFRN, como alunos de Iniciação Científica e participavam de reuniões quinzenais para
discussão dos temas, dos métodos, do andamento e dos procedimentos da pesquisa.
Todas as informações obtidas foram essenciais para viabilizar a avaliação do
impacto do PAT sobre o estado nutricional dos trabalhadores beneficiados e sua repercussão
sobre a produtividade, a saúde e a qualidade de vida daqueles, conforme prevê o Ministério do
Trabalho e Emprego.

5.6 – ESPAÇO DE REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados em local definido pelas indústrias para aquele fim,
conforme acordado com os gerentes e/ou responsáveis no momento da obtenção da anuência,
garantindo-se a privacidade para a abordagem aos trabalhadores (sala da enfermagem,
antessala do refeitório ou sala de reuniões, a depender da indústria), onde foram colocados os
equipamentos/materiais necessários à obtenção das informações da pesquisa, tais como
balanças, estadiômetros, cadeiras, mesas de apoio, dentre outros e recebidos os trabalhadores
para realização das entrevistas.
A coleta de dados ocorreu de terça a sábado, conforme conveniência da
indústria, nos turnos matutino ou intermediário, antes do recebimento da refeição por parte do
trabalhador, ou no turno vespertino. Para as empresas do subsetor Minerais Não-Metálicos, as
coletas ocorreram no início da manhã, antes de ser iniciada a jornada de trabalho, dada a
natureza do trabalho desenvolvida por aqueles trabalhadores.

76
5.7 – ASPECTOS ÉTICOS

Segundo a Resolução nº196/1996, do Conselho Nacional de Saúde, toda
pesquisa que envolver seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de
Ética e Pesquisa (CEP), que avaliará os possíveis riscos a que possam estar expostos os
sujeitos envolvidos. Em atenção a essa recomendação, antes de ser iniciado o estudo, o
presente foi submetido, apreciado e aprovado pelo CEP-HUOL sob o parecer de nº 776.772
(Anexo V), atendendo ou adequando-se a todas as exigências daquele Comitê.
As indústrias declararam oficialmente o aceite em participar da pesquisa por
meio da assinatura da carta de anuência e a todos os trabalhadores foi apresentado o TCLE
individualmente, no início da abordagem e, somente após a sua leitura e assinatura, foram
realizadas as entrevistas e tomadas as medidas antropométricas e de pressão arterial, com
aplicação dos questionários. Manteve-se o anonimato das indústrias e dos sujeitos da pesquisa
e, portanto, todas as identificações foram substituídas no banco de dados por códigos
numéricos onde os dois primeiros algarismos representavam a empresa e os dois últimos o
indivíduo.

5.8 – ANÁLISE DOS DADOS

As informações obtidas por meio da pesquisa junto às indústrias e aos
trabalhadores foram revisadas para exclusão daqueles que não se enquadravam nos critérios
de inclusão e organizadas em banco de dados, utilizando-se o software Microsoft Excel®
(2010).
As informações do consumo alimentar, descritas em medidas caseiras, foram
quantificadas, segundo critérios previamente estabelecidos (quantidades referidas pelo
trabalhador, registro fotográfico, pesagem direta, referências bibliográficas3 ou rótulo do
alimento). A análise nutricional subsequente foi realizada utilizando-se a TACO (2011),
complementada pelas informações disponíveis na Pesquisa de Orçamentos Familiares: Tabela
de composição Nutricional dos Alimentos Consumidos (BRASIL, 2011b); Tabela de
____________
3

Castro, 2012; Pinheiro et al., 2008; Araújo; Guerra, 2007; Wandelli, 2004; Fisbergi, Villar, 2002;
Tomita; Cardoso, 2002.
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Composição Química dos Alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), Tabela de Composição de Alimentos (PHILIPPI, 2001) e rótulos dos alimentos. As
análises foram realizadas separadamente para Almoço e Demais refeições, obtendo-se
informações de energia, macronutrientes (proteína, carboidrato, gordura total e saturada),
fibra e sódio, que são os nutrientes descritos na Portaria nº66 (BRASIL, 2006d) que institui
parâmetros nutricionais para o PAT.
A análise estatística dos dados foi realizada pelo programa estatístico Stata®
11.0 (Stata Corporation, College Station, TX, USA). Foram calculadas estimativas
populacionais, para o Estado do Rio Grande do Norte, das características dos trabalhadores e
das variáveis do estudo, utilizando-se ponderações que consistiam no inverso da
probabilidade de um trabalhador ser selecionado para a amostra, calculadas a partir de dados
oficiais do número de trabalhadores por indústria e considerando a estratificação, a
amostragem multi-estágios e o agrupamento dos trabalhadores nas indústrias.
As estimativas dos erros padrão foram corrigidas para o agrupamento dos
trabalhadores em cada indústria, com base no coeficiente de correlação intraclasse; e para
amostragem sem reposição, utilizando-se o fator de correção para populações finitas baseado
no total de indústrias segundo o subsetor de atividade econômica no Estado e no total de
trabalhadores de cada indústria selecionada para o estudo.
A variável principal do estudo foi o IMC. As variáveis secundárias foram a
CAbd, o diagnóstico nutricional, a ingestão calórica e de nutrientes, a pressão arterial, as
variáveis metabólicas e os indicadores de estilo de vida.
O método estatístico utilizado foi a regressão linear de efeitos mistos (efeitos
fixos e efeitos aleatórios) hierárquica para as variáveis de intervalos (DONNER, 2000) e a
regressão logística de efeitos mistos hierárquica para as variáveis binárias (SEARLE;
CASELLA; MCCULLOCH, 1992). Estes modelos são extensões dos modelos de regressão
múltipla que permitem a distinção entre variáveis independentes que correspondam a efeitos
fixos e a efeitos aleatórios, além de acomodarem fatores aninhados numa hierarquia de
variáveis independentes.
Os fatores fixos foram PAT, porte da indústria, sexo, idade, educação a nível
de ensino médio ou superior, renda acima de 1 salário mínimo (SM) e formação específica
para o cargo ocupado na empresa. A variável PAT foi a referência para definição dos grupos;
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o porte da indústria foi o fator de estratificação; sexo e idade foram consideradas por serem
variáveis que se sabe estar associadas com a variável dependente; grau de ensino, renda e
formação foram considerados por serem variáveis cuja distribuição difere entre os grupos. Os
fatores aleatórios foram o setor de atividade e empresa aninhada em setor de atividade.
O modelo geral deste método é o seguinte:
(1) (1)

(2) (2)

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝛽 + 𝑍𝑖𝑗 𝑢𝑖 + 𝑍𝑖𝑗 𝑢𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘
-------- ----------- ------------ -----Porção 1º nível
2º nível erro
Fixa
Porção aleatória
Onde
i: setor
j: empresa
k: sujeito
Aplicando o modelo às análises do estudo, obteve-se o seguinte:

IMC𝑖𝑗𝑘 = 𝛽0 + 𝛽1 PAT𝑖𝑗𝑘 + 𝛽2 porte𝑖𝑗𝑘 + 𝛽3 sexo𝑖𝑗𝑘 + … + 𝑢𝑖0 + 𝑢𝑖1 setor + 𝑢𝑖𝑗0 + 𝑢𝑖𝑗1 empresa + 𝜀𝑖𝑗𝑘

---------------------------------------Porção fixa

-------------------------------------Porção aleatória

Para a determinação dos componentes da variância foi utilizado o método da
máxima verossimilhança restrita (HARVILLE, 1977) e para o cálculo dos logverossimilhança foi utilizada a aproximação Laplaciana (PINHEIRO; BATES, 1995). As
variáveis medidas em escalas ordinais foram analisadas por regressão logística ordinal
ajustada por porte da indústria, sexo, idade, educação a nível de ensino médio ou superior,
renda acima de 1 SM e formação específica para o cargo ocupado na empresa, adotando-se
erros padrão robustos determinados pelo estimador sanduíche de Huber-White (WILLIAMS,
2000).
Os resultados das análises estão apresentados da seguinte forma: para as
variáveis de intervalos, como estimativas pontuais e seus intervalos de confiança de 95%; e,
para as variáveis binárias, como odds-ratios e seus intervalos de confiança de 95%. Nas
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variáveis ordinais apresentam-se as estimativas populacionais das prevalências de cada nível
da variável, calculadas como descrito anteriormente.
Para comparações simples entre proporções e entre médias foram usados,
respectivamente, os testes exato de Fisher e o teste-t de Student. Foram consideradas
estatisticamente significativas as diferenças com P-valor<0,05. Todos os testes foram
bicaudais. Os resultados obtidos foram descritos e discutidos com base na literatura
relacionada e estão apresentados nos capítulos 6 e 7, em sequência.
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6. RESULTADOS

Os resultados obtidos nesse estudo encontram-se organizados na perspectiva
dos seus objetivos. Portanto, neste capítulo estão apresentadas as características de empresas e
trabalhadores; e os resultados das regressões utilizadas para estimar diferenças entre
trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT quanto ao estado nutricional; à pressão arterial
sistólica e diastólica, o risco cardiovascular e as variáveis metabólicas (utilizados nesse estudo
como indicadores de saúde), além de hábitos relacionados ao fumo, álcool e atividade física
(utilizados nesse estudo com indicadores de estilo de vida); e as diferenças quanto à qualidade
da alimentação consumida em sendo ou não o trabalhador beneficiado pelo programa.

6.1 – CARACTERÍSTICAS DAS INDÚSTRIAS

As indústrias incluídas nesse estudo subdividem-se em dois grupos Não PAT e
PAT, segundo critérios descritos no capítulo anterior. Foram mantidas as 26 indústrias,
conforme definição amostral para as empresas. Os resultados de sua caracterização
encontram-se expostos na tabela 1.

TABELA 1: Características das indústrias vinculadas e não vinculadas ao PAT no Rio Grande
do Norte, segundo o porte e o subsetor de atividade econômica. Julho/2015.
Não PAT
Variável
(n=13)
Setor (n, %)
Alimentar
5
38,5
Minerais
3
23,1
Têxtil
5
38,5
Porte (n,%)
pequeno
7
53,9
médio
6
46,2
Nº trabalhadores (m, dp)
96,1
72,5
m: média, dp: desvio padrão.
*Teste exato de Fisher e **teste t de Student.

PAT
(n=13)

p

5
2
6

38,5
15,4
46,2

1,00*

6
7
151,6

46,2
53,9
76,8

1,00*
0,07**

A descrição das indústrias demonstra que não houve diferenças significantes
entre elas, indicando a precisão do desenho amostral, quando buscou distribuir igualmente
indivíduos e empresas.
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6.2 – PERFIL DOS TRABALHADORES

Com relação ao perfil dos trabalhadores, foram entrevistados 1069
trabalhadores divididos nos grupos definidos para o estudo: Grupo PAT (n= 541) e Grupo
Não PAT (n= 528). A tabela 2 descreve suas características, respeitando o critério Não PAT e
PAT adotado na pesquisa.

TABELA 2: Perfil dos trabalhadores, segundo variáveis socioeconômicas, biodemográficas e
de saúde, de indústrias vinculadas e não vinculadas ao PAT, no Rio Grande do Norte.
Julho/2015.
Não PAT
PAT
Variável
Média/%
IC 95%
Média/%
IC 95%
p
Idade média
34,5
32,4
36,7
34,5
33,2
35,8
0,766**
Sexo masculino %
64,70
48,51
80,88
54,52
43,91
65,12
0,408*
Estado civil %
Solteiro
38,90
31,91
45,90
40,92
35,28
46,56
Casado
39,08
33,57
44,59
38,66
33,51
43,81
união estável
17,02
12,98
21,06
15,10
9,85
20,34
Viúvo
1,99
0,25
3,73
0,17
-0,12
0,45
divorciado
3,01
0,96
5,06
5,16
2,62
7,70
Vive sozinho %
44,05
37,62
50,48
46,05
39,53
52,57
0,749*
Filhos (média)
1,54
1,23
1,85
1,30
1,16
1,45
0,300**
Sem filhos %
66,47
57,48
75,45
64,82
59,58
70,06
0,879*
Escolaridade %
sem escolaridade
1,25
0,27
2,24
0,24
-0,25
0,73
fundamental I
35,67
23,59
47,74
11,60
7,36
15,83
fundamental II
26,38
18,81
33,95
19,04
14,10
23,98
Médio
31,31
22,09
40,53
59,08
51,62
66,54
graduação
4,34
1,48
7,20
7,42
4,19
10,66
especialização
1,05
-0,06
2,16
2,62
0,21
5,03
Educação>ensino médio %
36,85
27,11
46,59
68,72
60,69
76,75
<0,001*
Renda média (R$)
1077,8
728,8
1426,9
1125,1
967,4 1282,7
0,366**
Renda – sal. mín. média
1,49
1,01
1,97
1,55
1,34
1,77
0,366**
Renda > sal. min. %
29,58
20,06
39,10
45,22
36,02
54,43
0,043*
Formação %
16,42
8,73
24,11
27,57
21,84
33,29
<0,001*
*regressão logística de efeitos mistos hierárquica e **regressão linear de efeitos mistos hierárquica.
Fatores fixos: PAT e porte. Fatores aleatórios: setor de atividade econômica e empresa aninhada em
setor de atividade.

Analisando-se os resultados acima descritos, no que se refere aos trabalhadores
beneficiados e não beneficiados pelo PAT na indústria de transformação do RN, observa-se
que a média de idade foi de 34,5 anos, predominantemente do sexo masculino. Os
trabalhadores beneficiados pelo PAT apresentaram diferenças significantes quando
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comparados aos não beneficiados pelo PAT quanto ao grau de escolaridade, à renda superior a
1 SM e à formação específica para o cargo que ocupa na empresa. Observou-se uma
discrepância entre o percentual de homens nas empresas Não PAT em comparação às do
grupo PAT. No entanto, a diferença entre esses percentuais não foi estatisticamente
significante.

6.3 – ESTIMATIVAS DE EFEITO DO PAT SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DOS
TRABALHADORES NÃO PAT E PAT

Realizada a descrição das características dos trabalhadores, serão apresentados
os resultados que se referem ao diagnóstico do estado nutricional e do risco cardiovascular.
Estão descritos na tabela 3 os valores médios para o IMC e a Circunferência Abdominal
(CAbd) estimados para as populações de trabalhadores do Rio Grande do Norte em empresas
de pequeno e médio porte vinculadas e não vinculadas ao PAT.

TABELA 3: Indicadores nutricionais de trabalhadores da Indústria de Transformação no RN,
segundo os grupos Não PAT e PAT. Julho/2015.
Indicadores
Média
26,03
86,5

IMC (kg/m2)
CAbd (cm)

Não PAT
IC 95%
25,46
26,60
85,3
87,7

Média
26,95
87,9

PAT
IC 95%
26,47
27,42
86,9
88,9

Os valores expressos na tabela acima representam as estimativas pontuais de
IMC e de CAbd e os respectivos intervalos de confiança de 95% observando-se, pela sua
estreita amplitude, a elevada precisão das estimativas obtidas com este estudo. Para sua
melhor visualização, esses resultados estão ilustrados nos gráficos 1 e 2, a seguir:
GRÁFICO 1: Média do IMC de trabalhadores da Indústria de Transformação no RN, segundo
os grupos Não PAT e PAT. Julho/2015.
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GRÁFICO 2: Média da circunferência abdominal de trabalhadores da Indústria de
Transformação no RN, segundo os grupos Não PAT e PAT. Julho/2015.
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A tabela 4 apresenta as diferenças entre os coeficientes obtidos a partir do
modelo de regressão linear de efeitos mistos (fixos e aleatórios) hierárquica, controlando-se
para outros fatores relacionados à variável dependente IMC.

TABELA 4: Diferenças no IMC entre trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT, da Indústria
de Transformação no RN. Julho/2015.
Variável
PAT
Idade
Sexo masculino
Ensino médio
Renda > SM
Formação
Porte
Intercepto

Diferença
(kg/m2)
0,989
0,068
-0,574
-0,631
0,839
-0,026
0,068
23,938

IC 95%
0,373
0,042
-1,254
-1,250
0,176
-0,731
-0,626
22,263

p
1,605
0,094
0,105
-0,013
1,501
0,680
0,762
25,612

0,002
<0,001
0,098
0,045
0,013
0,943
0,847
<0,001

Os resultados demonstram que houve uma diferença significante no IMC do
grupo PAT, confirmado pelo p=0,002, estimando-se que entre os trabalhadores do grupo PAT
o IMC é em média 0,989 kg/m2 mais elevado do que entre os trabalhadores do grupo não
PAT. Esse resultado é de grande importância, pois sugere que o PAT teve influência sobre o
estado nutricional do trabalhador.
Quando a variável dependente testada foi a Circunferência abdominal, as
diferenças entre o grupo Não PAT e PAT também foram estatisticamente significantes
(p<0,05), estimando-se que no grupo PAT a Circunferência abdominal é em média 1,528 cm
maior, conforme se apresenta na tabela 5, abaixo:
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TABELA 5: Diferenças na circunferência abdominal entre trabalhadores dos grupos Não PAT
e PAT da Indústria de Transformação no RN. Julho/2015.
Variável
PAT
Idade
Sexo masculino
Ensino médio
Renda > SM
Formação
Porte
Intercepto

Diferença(cm)
1,528
0,327
3,311
-0,772
2,513
0,318
0,696
71,586

IC 95%
0,065
0,260
1,571
-2,380
0,794
-1,520
-0,959
67,438

p
2,990
0,394
5,052
0,837
4,232
2,155
2,351
75,733

0,041
<0,001
<0,001
0,347
0,004
0,735
0,410
<0,001

Após a obtenção desse resultado que evidenciou uma diferença significante no
IMC de trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT, foi determinado o diagnóstico do estado
nutricional, segundo a classificação do IMC, variável principal do estudo, fazendo-se a
distribuição dos trabalhadores conforme os resultados do diagnóstico, comparando-se os dois
grupos. A tabela 6 apresenta esses resultados.
TABELA 6: Percentual de trabalhadores, segundo o estado nutricional, de indústrias Não
PAT e PAT, no RN e efeito da adesão ao PAT sobre o estado nutricional. Julho/2015.
Diagnóstico*
Baixo peso (<18,5)
Eutrofia (18,5-24,9)
Sobrepeso (25,0-29,9)
Obesidade I (30,0-34,9)
Obesidade II (35,0-39,9)
Obesidade III (≥40,0)

Não PAT
Estimativa
IC 95%
(%)
1,92
0,72
3,12
42,56
36,16
48,96
40,26
35,30
45,21
12,27
8,77
15,77
2,27
0,48
4,06
0,73
0,00
1,52

PAT
Estimativa
(%)
0,56
36,85
41,02
15,67
4,83
1,07

IC 95%
0,00
32,68
36,51
11,77
2,35
0,00

1,37
41,02
45,53
19,58
7,32
2,30

P
<0,001

*Classificação do IMC para pessoas adultas, segundo a OMS (ABESO, 2009).
As diferenças entre os grupos Não PAT e PAT foram estatisticamente
significantes, com valores de p<0,001, sugerindo que o PAT possa ter um impacto sobre o
estado nutricional do trabalhador. A seguir, apresenta-se o gráfico ilustrando essa distribuição
dos trabalhadores, conforme a classificação do IMC.
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GRÁFICO 3: Distribuição dos percentuais populacionais, pela classificação do IMC, de
trabalhadores da Indústria de Transformação no RN, segundo os grupos Não PAT e PAT.
Julho/2015.
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6.4 – ESTIMATIVAS DE EFEITO DO PAT SOBRE INDICADORES DE SAÚDE

Os resultados apresentados nesse subtópico referem-se à observação do
possível efeito do Programa de Alimentação do Trabalhador sobre os indicadores de saúde
utilizados na pesquisa: pressão arterial, risco cardiovascular (segundo a classificação da
circunferência abdominal) e indicadores metabólicos.

6.4.1 – Pressão arterial

A tabela 7 apresenta separadamente os valores médios obtidos para a pressão
arterial sistólica e diastólica, conforme exposto abaixo:
TABELA 7. Estimativas populacionais dos valores de pressão arterial em trabalhadores da
Indústria de Transformação no RN, segundo os grupos Não PAT e PAT. Julho/2015.
Não PAT
Variável
Pressão arterial sistólica

Estimativa
(mmHg)
119,7

116,1

Pressão arterial diastólica

78,1

74,8

PAT

123,4

Estimativa
(mmHg)
115,6

113,3

117,8

81,3

74,6

73,0

76,3

IC 95%

IC 95%
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Usando o mesmo método de análise, não se observou diferença
estatisticamente significante entre os grupos PAT e Não PAT nos valores de pressão arterial
sistólica (diferença -0,95 mmHg, IC95% -3,99 a 2,08 mmHg, p=0,54) e de pressão arterial
diastólica (diferença -1,73 mmHg, IC95% -5,68 a 2,22 mmHg, p=0,39).
Levando-se em conta que foi realizada a verificação da pressão arterial dos
trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT durante a coleta de dados, foi feita a classificação
do estado da pressão no momento da aferição. Os resultados da tabela 8 apresentam a
distribuição dos trabalhadores segundo o estado da pressão arterial constatado, bem como o
resultado da comparação entre os grupos, onde é possível notar que não houve diferenças
significantes.
TABELA 8. Estimativas populacionais da distribuição dos percentuais, por estado da pressão
arterial, de trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT da Indústria de Transformação no RN.
Julho/2015.
Variável
Normal
Elevada

Não PAT
Trabalhadores
IC 95%
(%)
81,80
75,09
88,81
18,20
11,49
24,91

PAT
Trabalhadores
(%)
90,18
9,82

IC 95%
86,81
6,45

93,55
13,19

p
0,347

6.4.2- Risco cardiovascular

No que se refere à classificação do risco cardiovascular de trabalhadores
atendidos e não atendidos pelo PAT, a tabela 9 apresenta a distribuição dos indivíduos da
amostra, conforme os grupos do estudo, destacando-se maior risco cardiovascular para o
grupo PAT (p=0,038), com maiores prevalências para risco aumentado e risco
substancialmente aumentado, segundo a classificação da OMS.
TABELA 9. Estimativas populacionais da distribuição dos percentuais de trabalhadores,
segundo a classificação de risco cardiovascular nos grupos Não PAT e PAT da Indústria de
Transformação, no RN. Julho/2015.
Classificação do Risco
Normal
Aumentado
Aumentado substancialmente

Não PAT
Trabalhadores
IC 95%
(%)
59,79
49,58 70,00
20,56
15,52 25,60
19,65
13,04 26,26

PAT
Trabalhadores
IC 95%
(%)
50,48
44,22 56,74
23,85
18,47 29,22
25,68
21,58 29,77

p
0,038
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Esses resultados também se encontram ilustrados no gráfico 4, a seguir:
GRÁFICO 4: Distribuição dos percentuais populacionais, segundo a classificação do risco
cardiovascular, de trabalhadores da Indústria de Transformação no RN, dos grupos Não PAT
e PAT. Julho/2015.
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6.4.3- Indicadores metabólicos

Ainda se investigando os possíveis efeitos do PAT sobre a saúde do
trabalhador, também foram analisadas as variáveis metabólicas entre os grupos Não PAT e
PAT. A tabela 10 apresenta o conjunto desses resultados e, mais a diante, encontram-se
expostos

os

testes

em

separado

por

patologia

(diabetes,

hipercolesterolemia

e

hipertrigliceridemia).
TABELA 10. Estimativas populacionais dos percentuais de trabalhadores da Indústria de
Transformação, segundo os indicadores metabólicos e conforme os grupos Não PAT e PAT,
no RN. Julho/2015.
Variável
Diabetes
Hipoglicemiante
Hipercolesterolemia
Hipocolesterolemizante
Hipertrigliceridemia
Hipotrigliceridemizante

Não PAT
Trabalhadores
IC 95%
(%)
3,90
1,50
6,29
2,84
0,23
5,44
10,07
6,68
13,47
2,63
0,53
4,72
4,45
2,63
6,26
0,68
0,00
1,55

PAT
Trabalhadores
IC 95%
(%)
1,19
0,24
2,14
0,76
-0,09
1,62
8,90
5,08 12,71
1,91
0,18
3,65
6,50
3,84
9,17
1,26
0,07
2,45

Os resultados acima descritos encontram-se ilustrados no gráfico 4, a seguir:
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GRÁFICO 5: Estimativas populacionais da prevalência de doenças metabólicas e uso de
medicamento para o seu controle em trabalhadores da Indústria de Transformação no RN,
segundo os grupos Não PAT e PAT. Julho/2015.
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Comparando-se isoladamente a distribuição dos trabalhadores dos grupos Não
PAT e PAT, poder-se-ia dizer que há menores prevalências de doenças metabólicas para os
trabalhadores da amostra estudada, especialmente diabetes e hipercolesterolemia e o
consequente uso de medicamentos para o seu controle dentre os beneficiados pelo Programa.
No entanto, analisando-se um possível efeito do PAT sobre cada uma dessas doenças entre os
dois grupos, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, conforme
descrito nas tabelas 11, 12 e 13.
TABELA 11. Diferenças na prevalência de diabetes mellitus, tipo 2, entre trabalhadores da
Indústria de Transformação no RN. Julho, 2015.
Variável
PAT
Idade
Sexo masculino
Ensino médio
Renda > SM
Formação
Porte

Odds-ratio
0,519
1,037
0,698
0,383
0,936
1,503
0,751

IC 95%
0,214
1,002
0,218
0,142
0,321
0,521
0,279

P
1,259
1,074
2,232
1,034
2,734
4,339
2,021

0,147
0,040
0,544
0,058
0,904
0,451
0,570

Como foi dito anteriormente, na análise de um possível efeito do PAT sobre a
prevalência de diabetes mellitus tipo 2, não foram observadas diferenças significantes entre os
grupos estudados. O mesmo pode ser dito com relação ao efeito do PAT sobre a prevalência
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de hipercolesterolemia, onde também não foram encontradas diferenças significantes entre os
trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT, conforme demonstrado na tabela 12, abaixo:
TABELA 12. Diferenças na prevalência de hipercolesterolemia entre trabalhadores dos
grupos Não PAT e PAT da Indústria de Transformação no RN. Julho, 2015.
Variável
PAT
Idade
Sexo masculino
Ensino médio
Renda > SM
Formação
Porte

Odds-ratio
0,882
1,066
0,535
1,312
0,735
0,792
1,089

IC 95%
0,565
1,045
0,304
0,809
0,416
0,446
0,652

P
1,375
1,087
0,943
2,127
1,298
1,407
1,818

0,578
0,000
0,030
0,270
0,289
0,427
0,744

Quando testado o efeito da adesão ao PAT sobre as doenças metabólicas,
referente à prevalência de hipertrigliceridemia, os resultados obtidos também não mostraram
diferenças significantes (tabela 13).
TABELA 13. Diferenças na prevalência de hipertrigliceridemia entre trabalhadores dos
grupos Não PAT e PAT da Indústria de Transformação no RN. Julho/2015.
Variável
PAT
Idade
Sexo masculino
Ensino médio
Renda > SM
Formação
Porte

Odds-ratio
1,320
1,035
0,812
1,639
0,930
0,815
1,362

IC 95%
0,761
1,009
0,376
0,872
0,475
0,410
0,744

P
2,290
1,061
1,754
3,080
1,823
1,620
2,492

0,323
0,007
0,596
0,125
0,833
0,559
0,316

6.5 – ESTIMATIVAS DE EFEITO DO PAT SOBRE INDICADORES DE ESTILOS DE
VIDA

Na avaliação de um possível efeito do PAT sobre os indicadores de estilo de
vida, as estimativas populacionais mostraram uma tendência para uma menor proporção de
trabalhadores beneficiados pelo programa com hábitos relacionados ao fumo e à ingestão de
bebida alcoólica, porém uma menor proporção de trabalhadores praticantes de atividade
física, quando comparados ao grupo Não PAT. Os resultados dessa análise, no entanto, não
mostraram diferenças estatisticamente significantes.
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TABELA 14. Percentual de trabalhadores da Indústria de Transformação, segundo os
indicadores de qualidade de vida e conforme os grupos Não PAT e PAT, no RN. Julho/2015.
Variável

Fumante
Ingestão de bebida alcoólica
Atividade física

Não PAT
Estimativa
IC 95%
(%)
11,39
6,96
15,82
46,26
37,45
55,06
47,53
36,38
58,68

PAT
Estimativa
(%)
6,06
43,25
45,29

IC 95%
2,89
37,12
40,65

9,23
49,37
49,92

Esses resultados também estão ilustrados no gráfico 6, para melhor
visualização.

Percentual de trabalhadores

GRÁFICO 6: Indicadores de Estilo de Vida em trabalhadores da Indústria de Transformação,
beneficiados e não beneficiados pelo PAT no RN. Julho/2015.
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Analisando-se o gráfico acima, nota-se menor percentual de fumantes, bem
como de consumo de álcool entre trabalhadores do grupo PAT, o que é positivo,
considerando-se sua relação com qualidade de vida. Por outro lado, nota-se um menor
percentual de praticantes de atividade física nesse grupo. Não foi possível, entretanto, mostrar
diferenças significantes entre os grupos, nesse estudo e, portanto, não se pode afirmar que
esse comportamento se aplique à população de trabalhadores da Indústria de Transformação
no RN.
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6.6 – QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO CONSUMIDA

Também foram estimados os possíveis efeitos do PAT sobre o consumo de
energia e nutrientes, estando esses resultados expressos em calorias para os macronutrientes
proteínas, gorduras totais e carboidratos; em gramas para fibra e gordura saturada; e em
miligramas para sódio. Os resultados estão apresentados conjuntamente, porém, foram
testados separadamente, por meio de regressões lineares de efeitos mistos hierárquica,
ajustadas para porte, sexo, idade, ensino médio ou mais, renda acima de 1 SM e formação,
conforme descrito no capítulo 5.
A tabela 15 resume os resultados dos testes que estimaram um possível efeito
do PAT sobre o consumo dos componentes nutricionais acima descritos para a refeição
principal, o almoço.
TABELA 15: Diferenças no consumo de calorias e nutrientes para Almoço de trabalhadores
da Indústria de Transformação, segundo os grupos Não PAT e PAT no RN. Julho de 2015.
Variável
Kcal
Proteínas (cal)
Lipídios (cal)
Carboidratos (cal)
Fibras (g)
Sódio (mg)
Gordura Saturada (g)

Diferença
-33,8
-13,6
-18,5
0,4
-0,55
-301,6
-1,34

IC 95%
-117,8
-34,5
-57,6
-37,0
-2,70
-532,1
-2,38

P
50,2
7,3
20,7
37,9
1,59
-71,1
-0,30

0,431
0,202
0,355
0,982
0,612
0,010
0,011

Os resultados apresentados na tabela 15 demonstram não ter havido diferenças
significantes no consumo de energia, macronutrientes e fibras entre os grupos Não PAT e
PAT. Cabe destacar um resultado importante, quanto ao consumo de sódio (p=0,01) e gordura
saturada (p=0,01), mais baixo entre os trabalhadores beneficiados pelo PAT, com diferença
estatisticamente significante.
Na tabela 16 expõe-se o resumo dos resultados dos testes que estimaram um
possível efeito do PAT sobre o consumo de energia e nutrientes para as Demais Refeições do
dia.
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TABELA 16: Diferenças no consumo de calorias e nutrientes para Demais Refeições de
trabalhadores da Indústria de Transformação, segundo os grupos Não PAT e PAT no RN.
Julho de 2015.
Variável
Kcal
Proteínas (cal)
Lipídios (cal)
Carboidratos (cal)
Fibras (g)
Sódio (mg)
Gordura Saturada (g)

Diferença
-144,7
-33,0
-44,6
-67,1
-0,97
-352,7
-2,91

IC 95%
-309,3
-65,8
-104,4
-162,2
-2,70
-619,1
-5,99

P
20,0
-0,2
15,1
28,0
0,77
-86,3
0,17

0,085
0,048
0,143
0,166
0,276
0,009
0,064

Nos resultados apresentados na tabela 16, mantiveram-se as diferenças para o
consumo de sódio (p=0,009), sendo este menor entre os trabalhadores atendidos pelo PAT
quando comparados aos não atendidos pelo Programa. Também teve significância estatística a
diferença no consumo de proteína, que foi menor entre os trabalhadores do grupo PAT
(p<0,05). As diferenças para energia e macronutrientes não foram estatisticamente
significantes.
A seguir, encontram-se descritos na tabela 17 os resultados dos testes que
estimaram um possível efeito do PAT sobre o consumo de energia e nutrientes para o
consumo diário, somando-se o Almoço e as Demais Refeições.
TABELA 17: Diferenças no consumo de calorias e nutrientes/dia de trabalhadores da
Indústria de Transformação, segundo os grupos Não PAT e PAT no RN. Julho de 2015.
Variável
Kcal
Proteínas (cal)
Lipídios (cal)
Carboidratos (cal)
Fibras (g)
Sódio (mg)
Gordura Saturada (g)

Diferença
-177,9
-46,8
-64,2
-66,3
-4,06
-655,9
-4,26

IC 95%
-394,9
-90,2
-152,5
-181,5
-11,77
-1064,3
-7,84

P
39,0
-3,4
24,1
48,9
3,65
-247,5
-0,69

0,108
0,034
0,154
0,259
0,302
0,002
0,019

Nesses resultados, é possível observar que as diferenças demonstradas no
Almoço (sódio e gordura saturada) e nas Demais Refeições (também proteínas)
permaneceram na avaliação do consumo diário, com p<0,05 para proteína e gordura saturada
e p<0,01 para sódio.
No geral, os resultados obtidos nesse estudo mostraram diferenças
estatisticamente significantes para a variável principal do estudo (IMC), para a Circunferência
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abdominal – com implicações importantes a serem observadas – e para os diferentes
diagnósticos de IMC e risco cardiovascular. Todos os resultados apresentados nesse capítulo
serão melhor explicados, discutidos e confrontados com o que a literatura da área tem
apresentado sobre o PAT no Brasil, no capítulo 7, a diante.
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7. DISCUSSÃO

Conforme discutido ao longo desse trabalho, o Programa de Alimentação do
Trabalhador tem grande relevância econômica e social, sendo citado por vários autores como
a principal política de alimentação e nutrição – que se refere, portanto, à segurança alimentar
e nutricional – voltada especificamente aos trabalhadores no Brasil. Intencionando-se avaliar
o PAT no Rio Grande do Norte, o presente estudo desenvolveu uma pesquisa junto a
indústrias do setor de Transformação, dada a sua importância econômica para o Estado.
O seu objetivo principal foi avaliar o impacto do Programa sobre o estado
nutricional dos trabalhadores no Rio Grande do Norte. Almejando-se alcançar esse objetivo,
foi desenvolvida uma pesquisa observacional e comparativa avaliando dois grupos de
trabalhadores – beneficiados e não beneficiados pelo PAT – no intuito de evidenciar
diferenças entre eles que conduzissem à resposta esperada pelo Programa (e pelo estudo).
Não há relatos na literatura de estudos prospectivos, com análise do PAT
utilizando amostras probabilísticas para avaliação de impacto do Programa, o que denota o
ineditismo deste estudo. No seu desenho metodológico, houve a preocupação em considerar
variáveis de ajustamento com a finalidade de se obter dois grupos comparáveis nas
características mais importantes relacionadas com o estado nutricional para se perceber um
pequeno efeito do PAT sobre ele, medido pelo Índice de Massa Corporal (IMC) e pela
Circunferência Abdominal (CAbd), no grupo de trabalhadores beneficiados pelo PAT em
comparação ao grupo de trabalhadores não beneficiados.
Nesse sentido, Ramos (2009) refere que quando se deseja verificar o impacto
de uma política ou programa social, lida-se com relações de causa e efeito que se dará em
alguma dimensão da vida econômica, social ou política, mediante concretização dos
resultados esperados. Por essa razão, “a lógica por trás das pesquisas de avaliação está
inserida na lógica dos experimentos, ainda que nem sempre a aplicação políticas/programas
sociais seja feita de forma experimental” (p.99).
Nesse capítulo, tentar-se-á discutir os achados deste estudo, em duas
perspectivas: naquela se refere à questão política, por meio da discussão do impacto de um
Programa que tem um custo aos cofres públicos e que representa a Política Nacional de Saúde
e Segurança do Trabalhador e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição junto aos
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trabalhadores; e naquela que se refere à questão nutricional, uma vez que, pela natureza do
Programa, essa tem centralidade nos seus objetivos, na sua execução e nos seus resultados. As
abordagens utilizadas, de forma a se abranger os aspectos políticos e os aspectos nutricionais
que os resultados desse estudo permeiam, foram, entretanto, meramente organizativas, já que,
sabe-se, as condições nutricionais de um povo são também resultantes de decisões políticas
que favorecem (quando não determinam), reproduzem e validam diferenças sociais e
econômicas que interferem no acesso, na escolha e no consumo de alimentos.
Assim, o presente capítulo será dividido em tópicos semelhantes aos
apresentados no capítulo 6, dos resultados, acrescentando-se um último tópico que possibilite
o fechamento das ideias expostas ao longo do seu desenvolvimento.

7.1 – CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS

Os primeiros resultados apresentados neste estudo e que se referem à
caracterização das empresas demonstraram não haver diferenças estatisticamente significantes
entre indústrias e entre trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT. Esse resultado foi
importante na medida em que denota a precisão do delineamento da amostra, que, embora
estratificando empresas em setores, tamanho e adesão ou não ao Programa, buscou distribuílas igualmente.
Cabe um destaque diferencial desse estudo em relação a outros desenvolvidos
para avaliação do PAT, no que se refere à utilização de amostras probabilísticas com dois
grupos distintos, PAT e Não PAT. Esse recurso permitiu observar características em dois
grupos semelhantes, mas com acesso ao PAT diferenciado apenas para um deles.
Veloso e Santana (2002) e Veloso, Santana e Oliveira (2007), embora tenham
incluído em suas amostras empresas vinculadas e não vinculadas ao Programa, essa definição
se deu na organização dos seus resultados, já que o banco de dados utilizado na pesquisa
continha informações de trabalhadores beneficiados pelo PAT, por outros programas de
alimentação e sem nenhum benefício de alimentação. Ressalva-se, entretanto, que seus
resultados evidenciaram que, de uma maneira geral, trabalhadores com acesso a programas de
alimentação tenham apresentado maior ganho de peso do que aqueles sem acesso a nenhum
tipo de programa ou benefício de alimentação para o trabalhador. Sarno, Bandoni e Jaime
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(2008), no seu estudo sobre prevalência de DCNT, utilizaram amostra unicamente de
trabalhadores atendidos pelo Programa.

7.2 – PERFIL DOS TRABALHADORES

Quanto às características dos indivíduos, observou-se que o perfil médio do
trabalhador da indústria de transformação do RN é predominantemente do sexo masculino,
com média de idade de 34 anos. Foram observadas diferenças significantes entre os
trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT quanto ao grau de escolaridade, à renda superior a
1 SM e à formação específica para o cargo que ocupa na empresa, onde os trabalhadores do
grupo PAT apresentaram maior percentual de educação a nível de ensino médio ou mais,
sendo esses quase o dobro daqueles do grupo Não PAT; o percentual de trabalhadores com
renda superior a 01 SM foi superior no grupo PAT; e também o percentual de trabalhadores
com formação específica para o cargo foi superior no grupo PAT.
Essas diferenças são importantes tanto para o estudo, que passou a ajustar todas
as demais regressões testadas por essas variáveis; quanto para os trabalhadores, onde os do
grupo PAT, demonstrou o estudo, têm melhor acesso à educação e à formação. Sem entrar no
âmbito da baixa cobertura do Programa a sua população-alvo (deveria, por exemplo, abranger
os trabalhadores do grupo Não PAT, cuja renda média foi muito próxima à do grupo PAT), já
comentado no capítulo 2, destaca-se ainda o fato de que esses trabalhadores atendidos estão
dentro da faixa de renda prioritária do PAT.
No estudo de Sávio et al. (2005), realizado no Distrito Federal, o maior
percentual de trabalhadores tinha entre 20 e 34 anos (55,8%), renda superior a 9 SM (37,4%)
e educação a nível de ensino médio (44,9%). Já no estudo de Stolte, Hennington e Bernardes
(2006), realizado com trabalhadores da Indústria de Transformação (setor Calçados), foi
constatado que aqueles trabalhadores apresentavam um perfil jovem (média de idade 29 anos,
aproximadamente), renda de 1,6 SM. O sexo masculino e educação a nível de ensino
fundamental foram predominantes em sua amostra.
Na pesquisa desenvolvida por Veloso e Santana (2002), realizado com dados
de trabalhadores da indústria na Bahia beneficiados pelo PAT, por outro programa de
alimentação ou sem nenhum tipo de alimentação recebida, foi observado maior percentual de
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homens nas três categorias descritas no estudo (82,17%; 77%; e 72,36%, respectivamente) e o
grau de escolaridade predominante foi o ensino fundamental (64,29%; 60%; e 69,09%,
respectivamente). Na pesquisa de Sarno, Bandoni e Jaime (2008), o perfil dos trabalhadores
também apresentou predominância de homens (60%), relativamente jovens (média de idade
36,4) e educação a nível de ensino médio.
Observa-se, assim, que o perfil dos trabalhadores da indústria em diferentes
Estados brasileiros, assim como o demonstrado no presente estudo, apresentou características
semelhantes quanto à idade, à escolaridade, à predominância de homens e à renda.

7.3 – ESTIMATIVAS DE EFEITO DO PAT SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DOS
TRABALHADORES NÃO PAT E PAT

Os resultados obtidos quanto a um possível efeito do Programa sobre o estado
nutricional

dos

trabalhadores

foram

conclusivos,

demonstrando

uma

diferença

estatisticamente significante entre os grupos. Os trabalhadores do Grupo PAT apresentaram
IMC médio cerca de 1 kg/m2 maior e CAbd média de aproximadamente 1,5 cm a mais em
relação aos trabalhadores do Grupo Não PAT.
Esses achados permitem concluir que há um possível impacto do Programa
sobre a sua clientela, o que é de grande importância para uma política pública, já que, em tese,
comprovaria o retorno do seu investimento. Isso porque toda política pública implica um
custo ao Estado e à população. Para se ter uma ideia do montante de recursos que o PAT
movimenta, dados oficiais registrados na Ata da 47ª Reunião Ordinária da Comissão
Tripartite do Programa de Alimentação do Trabalhador descrevem que a renúncia fiscal
estimada para os anos de 2010 foi R$ 623 milhões; 2011, R$ 526 milhões; 2012, R$ 584
milhões; e 2013, R$ 841 milhões, o que representou um custo médio anual por trabalhador de
52 reais, segundo informado no mesmo documento (BRASIL, 2015b).
A renúncia fiscal estimada para o ano de 2014 para o Programa de
Alimentação do Trabalhador foi de R$ 890.899.301,00, segundo informações da Secretaria de
Inspeção do Trabalho apresentadas no III Workshop Internacional sobre Gastos Tributários
(BRASIL, 2015c), para um número de cerca de 18 milhões de trabalhadores beneficiados.
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Fazendo-se um cálculo aproximado, obtém-se que o custo médio para o governo com cada
trabalhador é: anualmente, R$ 49,50; mensalmente, R$ 4,13; e diariamente, R$ 0,21.
É importante fazer duas ressalvas sobre essa informação: Uma, que esse custo
per capita não seria o custo de uma refeição, mas o custo de um trabalhador ao governo, já
que o PAT não restringe o benefício ao trabalhador a uma única ação, podendo o empregador
oferecer, por exemplo, além da refeição diária, uma cesta de alimentos a cada mês; a segunda
ressalva é que esses valores não correspondem ao custo final do programa/per capita, pois
trabalhadores participam do seu custeio (a um limite não superior a 20%) e há um teto para
dedução fiscal permitida ao empregador (nunca superior a 4% do imposto devido).
Por outro lado, retomando o principal objetivo do Programa – melhorar a
situação nutricional dos trabalhadores de baixa renda, com faixa salarial até cinco salários
mínimos – o que se pode observar com a diferença demonstrada no estudo é que, em
princípio, o PAT poderia estar de fato atingindo aquilo a que se propõe, pois atende a uma
população de trabalhadores de baixa renda e que apresenta diferenças no estado nutricional
quando comparados a uma população de trabalhadores de características semelhantes, porém,
não cobertos.
Todavia, analisar esse mesmo resultado sob o aspecto nutricional remete a
outra discussão, uma vez que a diferença entre IMC dos grupos Não PAT e PAT localizam-se
na faixa de classificação para sobrepeso ou pré-obesidade, segundo as Diretrizes Brasileiras
de Obesidade (Pré-obeso IMC = 25,00 a 29,9). Nesse sentido, é importante ressaltar que
outros estudos realizados com trabalhadores beneficiados pelo PAT em diferentes Estados
brasileiros também têm constatado diagnósticos de sobrepeso.
Conforme descrito no capítulo 3, que apresenta pesquisas desenvolvidas sobre
o Programa de Alimentação do Trabalhador no Brasil, Veloso e Santana (2002) trabalharam
com um banco de dados do Programa Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) no estado da
Bahia e de lá obtiveram informações de peso e estatura para cálculo do IMC, exames de saúde
e se o trabalhador era ou não beneficiado pelo PAT ou por outro programa de alimentação.
Isso permitiu às autoras comparar os resultados entre três grupos de trabalhadores: os que
recebiam alimentação vinculada ao PAT, os que recebiam alimentação sem vinculação com
PAT e os que não recebiam nenhum tipo de alimentação.
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Seus resultados mostraram uma associação positiva, estatisticamente
significativa, entre aumento de peso e ser trabalhador de empresa com PAT, confirmados
pelos estreitos intervalos de confiança nas razões das taxas de incidência bruta e naquelas
ajustadas por idade e sexo (RTIbruta = 2,18; 95%IC: 1,76–2,70; e RTIaj = 2,21; 95%IC:
1,78–2,75). Os trabalhadores de empresas com programas de alimentação não oficiais
também apresentaram maiores taxas de incidência de aumento de peso (RTIbruta = 2,54;
95%IC: 2,04–3,12; RTIaj = 2,53; 95%IC: 2,04–3,13) em comparação àqueles de empresas
sem programas de alimentação.
Outro estudo desenvolvido por esse mesmo grupo de pesquisa e de
metodologia semelhante (coorte retrospectiva, dados obtidos do banco do PCMSO) com
trabalhadores da indústria, também no estado da Bahia, constatou associação positiva entre
ganho de peso ou sobrepeso e ser beneficiado por Programas de Alimentação nos ambientes
de trabalho (VELOSO; SANTANA; OLIVEIRA, 2007). Nesse estudo, os resultados
demonstraram que os trabalhadores beneficiados pelo PAT ou por outros programas de
alimentação apresentaram maiores valores da Razão de Taxa de Incidência (RTI) para ganho
de peso (RTI=1,71; IC 95%: 1,45; 2,00) e (RTI=2,00; IC 95%: 1,70; 2,35), respectivamente e
para sobrepeso (RTI=1,91; IC 95% 1,26; 2,91) e (RTI= 2,13; IC 95%: 1,41; 3,23),
respectivamente, quando comparados aos não beneficiados por qualquer programa. Esses
resultados demonstraram semelhança com os do presente estudo quanto à presença de
sobrepeso nas populações de trabalhadores que recebem benefício de alimentação quando
comparados aos que não recebem. Neste estudo, no entanto, ambos os grupos (de
trabalhadores beneficiados e não beneficiados) apresentaram sobrepeso, estando o IMC mais
elevado entre trabalhadores do grupo PAT.
Voltando à “leitura política” do Programa, é importante salientar que quando o
PAT foi instituído, os trabalhadores constituíam um grupo vulnerável às doenças carenciais
que compunham o perfil epidemiológico no Brasil à época e, portanto, era urgente que o
poder público voltasse a sua atenção àquele grupo. Ensaiando-se um exercício de aplicação do
modelo de análise do Programa à luz do ciclo de políticas públicas, poder-se-ia identificar
aquele momento da conjuntura política brasileira, marcado pelo fortalecimento dos
movimentos sindicais, pela pressão social por melhores condições de vida para a população,
pelos altos índices de acidentes de trabalho e de baixos indicadores sociais e de
desenvolvimento humano, como aquele em que se deu a formulação do PAT.
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Sua implementação tem se caracterizado pelas regulamentações legais e
adaptações às mudanças ocorridas na sociedade desde a sua criação. Prova disso é que sua
ideia original era a de garantir melhor produtividade, oferecendo aos empregadores a dedução
fiscal do valor investido em alimentação aos seus empregados. A lógica dominante era a de
que melhorando o estado nutricional do trabalhador aumentaria sua produtividade. Com o
decorrer do tempo, o Programa assumiu em seus objetivos o compromisso para com a saúde e
a qualidade de vida do trabalhador (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2011).
Ora, a criação do PAT ocorreu em 1976, há quase 40 anos. As mudanças
políticas, econômicas e sociais no Brasil refletem, em certa medida, o perfil epidemiológico
atual. Essas mudanças são fruto também das muitas transformações ocorridas no Brasil nas
últimas duas ou três décadas. Primeiro, pelo êxodo rural, que contribuiu para com a
urbanização da sociedade. Segundo, porque os padrões de trabalho e lazer, alimentação e
nutrição, e saúde e doença tornaram-se próximos daqueles encontrados em países
desenvolvidos (BRASIL, 2008).
Com isso, as doenças carenciais que desafiavam o poder público ao seu
enfrentamento passaram a dividir espaço com as DCNT, exigindo novas formas e estratégias
de ação por parte do Estado. Isso implica em que as políticas públicas de segurança alimentar
sejam revistas, atentando para o panorama atual da saúde pública no Brasil. E o PAT, dentro
desse contexto – e considerando as evidências científicas tanto no que se refere à qualidade de
alimentação ofertada, quanto no que se refere ao perfil epidemiológico da população atendida
–, também se modifique, numa tentativa de ajuste à nova realidade social e de saúde dos
trabalhadores.
Além disso, o acesso regular e permanente a uma alimentação em quantidade
suficiente é parte do conceito da segurança alimentar e isso é o que oferta o Programa de
Alimentação do Trabalhador diariamente a sua clientela. É de se esperar que essa regularidade
favoreça o ganho de peso. Por outro lado, a atenção aos aspectos qualitativos da alimentação
ofertada, no que se refere ao balanço energético e à distribuição harmônica dos nutrientes e ao
monitoramento nutricional dos trabalhadores podem, em contrapartida, favorecer a que esse
ganho de peso se dê de forma saudável, sem comprometer a sua saúde.
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7.4 – ESTIMATIVAS DE EFEITO DO PAT SOBRE INDICADORES DE SAÚDE

Conforme descrito no capítulo 1, é objetivo do PAT melhorar a situação
nutricional dos trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças
profissionais (BRASIL, 2002a). Então, além de informações referentes ao estado nutricional
dos trabalhadores, também foram obtidas informações sobre a sua saúde, tendo sido utilizados
os seguintes indicadores: pressão arterial, risco cardiovascular e indicadores metabólicos.
O estudo não mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos
Não PAT e PAT para a pressão arterial ou indicadores metabólicos. Isso significa que,
embora se tenha observado menores prevalências de pressão arterial elevada entre
trabalhadores do grupo PAT, não se pode inferir que essa prevalência também seja menor na
população de trabalhadores da indústria do RN beneficiados pelo Programa.
Quanto aos resultados das análises para o risco cardiovascular dos
trabalhadores, realizado por meio da classificação da CAbd da Organização Mundial de Saúde
(OMS), foram constatadas maiores prevalências de risco aumentado e substancialmente
aumentado para o grupo PAT.
As maiores prevalências de risco cardiovascular entre trabalhadores do grupo
PAT têm relação com o resultado do IMC, já que o risco foi medido pela circunferência
abdominal, ou seja, uma medida corpórea sujeita à alteração com o ganho de peso, já
demonstrado anteriormente neste estudo pelos diagnósticos do estado nutricional mediante
classificação do IMC. Pode-se dizer, portanto, que esse dado confirma o resultado do estudo
quanto ao IMC.
Um estudo sobre hipertensão e obesidade com trabalhadores do setor de
transportes realizado por Cavagioni e Pieri (2010) constatou risco aumentado para doenças
cardiovasculares em 58,8% dos trabalhadores, de acordo com a classificação para a
circunferência abdominal. Outro estudo realizado pelas mesmas autoras sobre risco
cardiovascular em trabalhadores da área da saúde também constatou risco aumentado e
substancialmente aumentado em 32,5% e 37,7% dos trabalhadores, respectivamente
(CAVAGIONI; PIERI, 2012). Embora as autoras não tenham desenvolvido seus estudos na
perspectiva da vinculação ou não dos trabalhadores ao PAT, chama a atenção as altas
prevalências de risco cardiovascular, o que, no presente estudo, também ficou evidenciado.
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Nesse sentido, é importante ressaltar que os resultados deste estudo são
especialmente preocupantes, sobretudo se analisados os dois indicadores do estado nutricional
em associação um com o outro, elevando o risco de ocorrência de DCNT. Considerando as
evidências científicas que comprovam que estilos de vida saudáveis e alimentação
equilibrada, saudável e adequada em energia e nutrientes, ricas em fibras e pobres em
gorduras saturadas exercem um papel de proteção para essas doenças (BRASIL, 2008), é
fundamental que o PAT seja um meio estratégico para a promoção da alimentação saudável,
mas, também, para a proposição de estratégias que levem a um consumo alimentar saudável
dentro e fora dos ambientes de trabalho, trabalhando na sua clientela a educação para a
segurança alimentar para, só assim, esperar repercussões positivas a médio e longo prazo na
saúde do trabalhador.
Os resultados sobre esses dois indicadores parecem revelar algo que autores da
área de avaliação de políticas referem como efeito perverso, quando os resultados esperados
pela ação da política são alcançados, transformando uma determinada situação e modificando
o problema antes enfrentado.
Por outro lado, não se pode negar que as longas jornadas de trabalho, os baixos
salários e os curtos intervalos de descanso podem ser fatores a dificultar ao trabalhador
atender à necessidade de se alimentar de forma adequada e, portanto, é importante reconhecer
que a alimentação permanece um direito constitucional e alimentação do trabalhador uma
necessidade nos ambientes de trabalho. O que parece claro é que as ações do PAT não podem
mais se limitar à oferta de alimentação e ao discurso do saudável, mas reconhecer e assumir
práticas multiestratégicas e intersetoriais, que abranjam a (in)formação para a educação
alimentar e nutricional do trabalhador.

7.5 – ESTIMATIVAS DE EFEITO DO PAT SOBRE INDICADORES DE ESTILO DE
VIDA

Foram testados três indicadores para se estimar o efeito do PAT sobre o estilo
de vida dos trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT: hábitos relacionados ao fumo e ao
álcool e prática de atividade física. Esses indicadores foram escolhidos dada a associação
entre os dois primeiros e agravamento de DCNTs, com aumento do risco de morbi-
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mortalidade dos aderentes àquelas práticas, e ao papel protetor à saúde exercida pela prática
de atividade física, sobretudo se combinada a hábitos alimentares mais saudáveis.
Os resultados demonstraram que, na amostra analisada, houve menor
proporção de trabalhadores do grupo PAT com hábitos relacionados ao fumo e à ingestão de
bebida alcoólica, o que lhes confere estilo de vida mais saudável, quando comparados aos
trabalhadores do grupo Não PAT, ainda que, estes últimos tenham referido maior adesão à
prática de atividade física. As diferenças entre os grupos, entretanto, não foram
estatisticamente significantes e, portanto, não se pode generalizar essa constatação para a
população de trabalhadores da indústria do RN.
Porém, ainda que as diferenças não tenham sido significantes, é importante
reconhecer que o tabagismo tem forte associação com doenças cardiovasculares (DCV).
Segundo a Diretriz de Prevenção Cardiovascular (2013, p. 7) “cerca de 50% das mortes
evitáveis entre indivíduos fumantes poderiam ser evitadas se esse vício fosse abolido, sendo a
maioria por DCVs”. Com relação ao álcool, estudos apontam que seu consumo moderado tem
mostrado correlação positiva com morbi-mortalidade por DCV (CAVAGIONI; PIERIN,
2010; GAMA; MUSSI; GUIMARÃES, 2010).

7.6 – QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO CONSUMIDA

Em continuidade à interpretação e discussão dos resultados obtidos neste
estudo e levando-se em conta a argumentação do papel protetor desempenhado pela
alimentação sobre a saúde, serão ressaltados nesse tópico os achados correspondentes aos
componentes alimentares da alimentação consumida por trabalhadores dos grupos Não PAT e
PAT.
Foram analisadas as diferenças entre o consumo de energia, proteína,
carboidrato, gorduras totais e saturadas, fibra e sódio, que são os componentes descritos na
Portaria nº 66/2006 com determinações de quantidades limites para a alimentação ofertada por
empresas vinculadas ao PAT. Analisou-se separadamente os componentes do Almoço
(refeição ofertada pelas empresas vinculadas ao PAT) e os das Demais Refeições do dia. O
objetivo dessa separação foi obter valores consumidos da refeição principal, a serem
comparados com aqueles preconizados pelo Programa, e valores consumidos nas demais
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etapas de refeição do dia, de forma a se avaliar a qualidade da alimentação também fora dos
ambientes de trabalho e ter-se uma visão do consumo diário do trabalhador.
Com relação ao Almoço, os resultados obtidos não demonstraram diferenças
significantes no consumo de energia, proteína, carboidrato, gorduras totais e fibras entre os
trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT. Foram estatisticamente significantes, entretanto, as
diferenças no consumo de sódio (-301,6mg) e gorduras saturadas (-1,34g) entre os dois
grupos, sendo esse mais baixo no grupo PAT, o que é considerado positivo, uma vez que o
alto consumo desses componentes alimentares pode favorecer o risco de obesidade, doenças
cardíacas e outras DCNT (BRASIL, 2014b).
Já em relação às Demais Refeições, observou-se que as diferenças entre os
componentes energia, carboidrato, gorduras totais e saturadas e fibra no consumo alimentar de
trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT não foram significantes, enquanto que proteína e
sódio obtiveram diferenças estatisticamente significantes, também com consumo mais baixo
para o grupo PAT (-8,25g e -352,7mg, respectivamente). As diferenças demonstradas também
merecem destaque, já que um consumo elevado de alimentos fontes desses nutrientes tem sido
associado ao maior risco de desenvolvimento de DCNT.
Quanto à análise dos componentes nutricionais do consumo alimentar diário,
somando-se Almoço e Demais Refeições, foram demonstradas diferenças significantes para
proteína (-11,7g), gordura saturada (-4,26g) e sódio (-655,9mg), tendo se mantido mais baixo
o seu consumo ao longo do dia por trabalhadores do grupo PAT. Os demais componentes do
consumo alimentar não apresentaram diferenças significantes.
Algumas considerações podem ser feitas acerca desses resultados. No que se
refere à questão nutricional e seus efeitos sobre a saúde, vários estudos e documentos oficiais
têm apresentado evidências e alertado para a necessidade de diminuição do consumo de
alimentos com alto teor de energia, gorduras saturadas e sódio (carnes vermelhas, leite
integral e seus derivados na forma integral, alimentos industrializados, temperos à base de sal,
por exemplo) e aumento do consumo de frutas e verduras como medida protetiva e promotora
da saúde, além contribuir para a redução da densidade calórica da alimentação
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004; BANDONI, JAIME, 2008; CENTERS
FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011; BRASIL, 2014b; MALTA; SILVA
JR, 2014; CLARO et al., 2015).
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Essas considerações dão uma medida de que os resultados obtidos neste estudo
que se relacionam ao menor consumo de sódio e gordura saturada por trabalhadores do grupo
PAT são importantes, pois dizem respeito ao que se espera das políticas pensadas (ou
replanejadas) em alinhamento com a Estratégia Global, quando propunha aos países o
desenvolvimento de estratégias que aumentem o consumo de alimentos de origem vegetal,
tais como cereais integrais, frutas e verduras, bem como possibilitem que diferentes canais de
comunicação abordem alimentação e estilo de vida saudável como um conteúdo recorrente
junto às populações, incluindo-se aí escolas e ambientes de trabalho.
Nesse sentido, desde 2006, com a publicação da Portaria nº 66, o PAT
redefiniu seus parâmetros de cobertura nutricional, especificando nutrientes e alimentos,
ressaltando a necessidade do desenvolvimento de ações de educação para a alimentação
saudável e reforçando a exigência do responsável técnico por sua execução. O presente estudo
não avaliou se, quando e/ou como essas ações de educação estão sendo implementadas, mas,
as diferenças na alimentação entre os grupos insinuam que os trabalhadores do grupo PAT
têm um melhor consumo alimentar.
No que se refere à questão epidemiológica, por sua vez, a Estratégia Global já
apresentava um informe da OMS, que previa, em 2002, que a mortalidade, a morbidade e a
incapacidade atribuídas às principais DCNT representavam, naquele ano, cerca de 60% de
todas as disfunções e 47% da carga de morbidade mundial, e até o ano de 2020 esses
percentuais chegariam a 73% e 60%, respectivamente. E os fatores de risco a elas
relacionados são: hipertensão arterial, hipercolesterolemia, pouca ingestão de frutas e
hortaliças, excesso de peso ou obesidade, falta de atividade física e consumo de tabaco. Como
se pode notar, cinco dentre os seis fatores apontados têm relação com a (má) alimentação e a
falta de atividade física (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004).
No Brasil, onde o perfil epidemiológico abrange doenças carenciais e DCNT, é
necessária uma abordagem fundamentada na promoção da saúde e na constituição de
ambientes e contextos promotores de práticas saudáveis não só alimentares, mas de modos de
vida saudáveis (BRASIL, 2008), sobretudo quando se atenta para o fato de que, embora
permaneçam as diferenças econômicas e socioculturais entre países pobres e ricos, o que se
observa quanto às tendências do consumo alimentar, é a reprodução de características
semelhantes (GARCIA, 2003). Daí a necessidade premente de se pensar/executar estratégias
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de promoção da alimentação saudável que articulem diferentes setores da sociedade e do
governo.
Já no que se refere às questões políticas levantadas nos resultados deste estudo,
a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que faz parte do conjunto das políticas de
governo voltadas à concretização do direito humano universal à alimentação e nutrição
adequadas, tem se empenhado na proposição e desenvolvimento de ações intersetoriais, onde
se destacam, por se relacionarem com o PAT: a garantia da segurança e da qualidade dos
alimentos e da prestação de serviços neste contexto, o monitoramento da situação alimentar e
nutricional dos indivíduos e a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis
(BRASIL, 2002b).
Com isso, espera-se que o Programa tenha uma visão mais integralizada e
humana do trabalhador e que as orientações técnicas voltadas para a nutrição a serem
desenvolvidas apoiem ações educativas concretas que objetivem a promoção da saúde
(SÁVIO et al., 2005). E que os espaços onde se produz e distribui alimentação para os
trabalhadores sejam efetivamente cenários para a educação para a Segurança Alimentar e
Nutricional, onde o Direito Humano à Alimentação Adequada seja respeitado e os
trabalhadores tornem-se sujeitos ativos na promoção da sua saúde e qualidade de vida.

7.7 – ETAPA DE AVALIAÇÃO: O FECHAMENTO DO CICLO?

A avaliação de uma política pública é sempre um desafio a quem intenciona
fazê-lo. Primeiro, porque, em geral, ela é proposta em resposta a um problema público que
exige uma solução e que, dada a sua gravidade (ou visibilidade), impõe-se aos demais como
prioridade, tomando espaço na agenda pública e tornando-se ação. Segundo, porque à medida
que as ações decorrentes dela são executadas o que se espera é que o problema se modifique,
exigindo adaptações na política.
Nesse sentido, Cassiolato e Gueresi (2010) reconhecem que em decorrência
dos produtos das ações, os resultados intermediários provocam mudanças nas causas do
problema. Essas mudanças levam ao resultado final esperado, que está diretamente
relacionado ao objetivo do programa, refletindo a mudança no problema.
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Como os ciclos de uma política são dinâmicos e não estáticos e delimitados,
para o PAT, a sua avaliação também tem ocorrido ao longo do tempo de sua existência. Para
além dos estudos publicados sobre o Programa, as mudanças nos parâmetros nutricionais são
uma concretização do resultado de avaliação e ajuste para o melhor atendimento às
necessidades da sua clientela.
Outra comprovação desse movimento de avaliação para um aprimoramento do
Programa pode ser evidenciada pelo “Relatório Final sobre o Programa de Alimentação do
Trabalhador”, documento construído pelo DIEESE em parceria com bancadas de
trabalhadores e patronais, em resposta a uma demanda das entidades representantes dos
trabalhadores e das entidades representantes dos empregadores que fazem parte da Comissão
Tripartite e que fazem parte do Projeto Proposta de Reformulação do Programa de
Alimentação do Trabalhador (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA
E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2013).
Logo, não se trata aqui de dizer que o Programa tenha cumprido o seu papel,
mas, ao contrário, se ele tem alcance e parece ter impacto sobre sua clientela, trata-se, antes,
de valorizar sua existência e permanência, reorientando os seus objetivos para além do
aspecto biológico de impacto sobre o estado nutricional, mas, flexibilizando a sua adesão às
micro e pequenas empresas, com vistas a aumentar sua cobertura, ampliando a participação do
trabalhador nas comissões de avaliação e fiscalização do Programa, criando, quem sabe, um
canal de voz que possibilite uma comunicação mais aproximada e efetiva entre
trabalhador/gestores do PAT em âmbito nacional, descentralizando sua gestão para favorecer
às ações de fiscalização e aprimoramento do Programa e, por fim, agregando ações de
educação continuada para a alimentação e a nutrição dos trabalhadores, englobando-se ações
formativas e reflexivas que objetivem promover “a adoção de práticas e escolhas alimentares
saudáveis, que dialoguem com a cultura alimentar de cada grupo e região e o fortalecimento
dos sujeitos de direito para a participação e mobilização social” (CÂMARA
INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2011, p. 30)
(grifos nossos).
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8. CONCLUSÃO

O estudo desenvolvido para avaliação do possível efeito do Programa de
Alimentação do Trabalhador sobre o estado nutricional de trabalhadores beneficiados
apresentou resultados conclusivos, demonstrando diferenças estatisticamente significantes
entre os indicadores IMC e CAbd entre trabalhadores dos grupos Não PAT e PAT.
Quando o indicador de saúde testado foi a CAbd, o estudo demonstrou pela
primeira vez maior risco cardiovascular para trabalhadores do grupo PAT. Não foram
demonstradas diferenças significantes para os demais indicadores de saúde (pressão arterial e
indicadores metabólicos), bem como para os indicadores de estilo de vida entre trabalhadores
dos dois grupos.
Quanto aos componentes do consumo alimentar, o estudo mostrou também
pela primeira vez diferenças estatisticamente significantes para gordura saturada e sódio na
refeição consumida nas empresas (almoço), para proteína e sódio nas demais refeições do dia,
e para proteína, gordura saturada e sódio no consumo diário. Não foram demonstradas
diferenças significantes para os demais componentes do consumo alimentar entre os grupos
de trabalhadores.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo foi um exercício de disciplina, organização,
cooperação e superação de obstáculos. Destaca-se aqui a dificuldade em desenvolver uma
pesquisa dessa dimensão, que envolve a ida a campo, o convencimento de empresários a
abrirem suas portas à academia e permitirem o acesso aos seus trabalhadores, a organização
desses dados e escolha dos métodos de análises mais apropriados e a elaboração do produto
final no formato de tese.
Ao seu término, destacam-se as suas contribuições, pelos resultados expostos,
que permitiram obterem-se informações do PAT no Estado do Rio Grande do Norte, tal como
se desejava ao seu início, pela aplicação de uma metodologia que comparou dois grupos de
trabalhadores, demonstrando-se diferenças entre eles e apresentando resultados inéditos tanto
em relação ao risco cardiovascular quanto em relação às diferenças no consumo de nutrientes;
e pela utilização de um modelo de análise de consumo alimentar que não se limitou à
alimentação ofertada pelo PAT, mas, trouxe uma visão mais completa do consumo alimentar,
evidenciando diferenças qualitativas e quantitativas na alimentação dos grupos de
trabalhadores.
Reconhece-se que o estudo, apesar da relevância e ineditismo de alguns dos
seus resultados apresenta limitações, as quais se referem à ausência de informações do estado
nutricional desses trabalhadores anteriores a sua entrada nas empresas, especialmente aqueles
do grupo PAT, o que permitiria obter um t0 para o acompanhamento do índice de massa
corporal e confirmaria o impacto do Programa, em caso de ganho de peso diferenciado dos
trabalhadores dos grupos PAT e Não PAT. Isto porque se poderia argumentar que indivíduos
que já tivessem diagnóstico de sobrepeso preferissem trabalhar em empresas que ofertassem
alimentação em detrimento das que não ofertam. No entanto, essa argumentação não se
sustenta, pois, estudos têm demonstrado o desconhecimento acerca do PAT junto a sua
clientela (BANDONI; BRASIL; JAIME, 2006), de um lado, e, de outro, a falta de
possibilidade de escolha por parte dessa mão-de-obra no mercado de trabalho. Em geral, eles
aceitam o trabalho que lhes surge, independentemente de a empresa oferecer ou não
benefícios associados ao emprego. Prova disso é o enorme contingente de trabalhadores no
mercado informal sem acesso sequer aos direitos trabalhistas previstos em lei como
obrigatórios.
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Também à ausência de informações acerca da produtividade de empresas e
trabalhadores. Quanto a isso, ressalta-se que, durante o planejamento desse estudo, foi traçado
um objetivo estimando uma possível relação do PAT com indicadores de produtividade das
empresas e dos trabalhadores, porém esse objetivo não foi passível de realização, porque as
empresas não disponibilizaram esses dados alegando sigilo organizacional. Ao fato de que os
grupos não foram randomizados, limitação essa que foi minimizada ajustando-se as análises
pelas diferenças entre os grupos. Ao porte da indústria ter entrado como um fator fixo, o que
só permite interpretar esses resultados para as indústrias de pequeno e médio porte. Por outro
lado, o setor de atividade econômica foi um fator aleatório, o que permite generalizar os
resultados a todas as indústrias daquele setor.
O estudo ter sido realizado apenas com o setor indústria de transformação
também pode ser visto como uma limitação, já que isso implica em que seus resultados sejam
expandidos apenas para os trabalhadores daquele setor. No entanto, ressalta-se que a sua
escolha foi definida considerando o fato de esse ser o segundo maior setor de atividade
econômica no Estado do RN, sendo o maior em empregos formais, ou seja, o que abrange a
maior quantidade de trabalhadores potencialmente beneficiados pelo PAT. E, por fim, quanto
aos resultados da avaliação do PAT referirem-se ao Estado do RN. Nesse sentido, argumentase que as características das empresas norte-riograndenses não se diferenciam das demais
empresas do país, o que provavelmente poderia fazer crer que mesmo incluindo-se empresas
de outros estados, os resultados seriam semelhantes.
Novas perspectivas são pensadas como desdobramento desse estudo, quais
sejam: a determinação do padrão de consumo alimentar dos trabalhadores, a partir das
informações dos recordatórios (R24) combinados; o aprofundamento da análise do Programa,
segundo o modelo dos ciclos de políticas públicas; as análises combinadas de fatores de risco
para doenças cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis; a análise de nutrientes
específicos do consumo alimentar, tais como sódio e gordura saturada e sua relação com
indicadores de saúde; o desenvolvimento de uma pesquisa que permita a obtenção de
informações qualitativas que subsidiem à elaboração de um material para apoiar as ações de
educação para a segurança alimentar e nutricional junto à clientela do Programa; e a
publicação do livro “Álbum fotográfico para análise de consumo alimentar em coletividades”
desenvolvido para apoiar a abordagem ao trabalhador com o recordatório de 24h.
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Também se vislumbra a possibilidade de dar continuidade a esta pesquisa,
tornando-a um estudo de coorte, voltando às mesmas indústrias e repetindo a aplicação dos
instrumentos, de forma que as mesmas observações após um determinado período possam
propiciar resultados que venham de fato a confirmar o impacto do PAT junto a sua clientela.
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APÊNDICE I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - PPgA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
CARTA DE ANUÊNCIA

Ilmo Sr.

_______________________________________________________

Cargo:

_______________________________________________________

Empresa:

_______________________________________________________

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada
Avaliação do Programa de Alimentação do Trabalhador no Rio Grande do Norte a ser
realizada no Setor de Alimentação e Nutrição desta empresa, pela Profª MSc. Ingrid Wilza
Leal Bezerra, professora do Departamento de Nutrição e doutoranda do Programa de PósGraduação em Administração/UFRN, sob orientação do Profº Dr. Luciano Menezes Bezerra
Sampaio.
A pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT – sobre o estado nutricional dos trabalhadores no
Rio Grande do Norte e, para tanto, serão utilizados questionários para obtenção de dados
referentes às empresas e aos trabalhadores. Os dados referentes às empresas permitirão obterse uma caracterização das mesmas, bem como informações que se relacionem com os
resultados almejados pelo programa (melhoria do estado nutricional dos trabalhadores,
redução do número de acidentes de trabalho, aumento da produtividade). Já os dados dos
trabalhadores

levantarão

informações

sócio-biodemográficas,

econômicas,

dados

antropométrico, de saúde, de estilo de vida e, ainda, informações relacionadas à alimentação
consumida no local de trabalho e fora do local de trabalho, por meio do método Recordatório
de 24 horas (R24h). Todos os dados serão obtidos por meio de planilhas contendo questões
fechadas e de múltipla escolha, para otimizar o tempo de sua aplicação. No momento da
obtenção de dados junto ao trabalhador serão tomadas medidas de peso, estatura, perímetro da
cintura e pressão arterial. Esclarecemos que o banco de dados gerado para cada empresa será
apresentado às nutricionistas da Unidade de Alimentação e Nutrição e poderá ser utilizado
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pelas mesmas como subsídio à implantação de estratégias para a promoção da alimentação
saudável e de hábitos de vida saudáveis, com vistas à melhoria das condições de saúde e vida
da população de trabalhadores vinculados à empresa, bem como no que se refere ao melhor
desempenho de suas atividades laborativas. Será necessário apenas um número de 40
trabalhadores.
Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de se ter acesso ao refeitório da
indústria, local onde serão coletados os dados. Ressaltamos que os dados coletados serão
mantidos em absoluto sigilo de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde
(CNS/MS) 196/96 que trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que
tais dados serão utilizados tão somente para realização deste estudo.
Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria,
agradecemos antecipadamente a atenção e ratificamos nossa disposição para quaisquer
esclarecimentos relativos à pesquisa.

Data: ___/___/___.

________________________________________________
Profª MSc.Ingrid Bezerra
(3342-2291/Departamento de Nutrição);

( ) Concordamos com a solicitação ( ) Não concordamos com a solicitação

___________________________________________________
Responsável pela autorização
Contatos: __________________________________________
Email: _____________________________________________
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APÊNDICE II

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – PpgA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação do Programa de
Alimentação do Trabalhador no Rio Grande do Norte, que tem como pesquisadores
responsáveis os seguintes professores: Profº Dr. Luciano Menezes Bezerra Sampaio
(Orientador/PPgA/CCSA/UFRN); Profª MSc. Ingrid Wilza Leal Bezerra (Depto. de
Nutrição/doutoranda PPgA/CCSA/UFRN); Profª Dra. Liana Galvão Bacurau Pinheiro
(Departamento de Nutrição/UFRN); Profª Dra. Célia Márcia Medeiros de Morais
(Departamento de Nutrição/UFRN); Profª Dra. Raquel Menezes Bezerra Sampaio (Escola de
Ciência e Tecnologia/UFRN), Profª Subst. Fernanda Julyanna Silva dos Santos (Depto de
Ciências Adiministrativas/UFRN); (Esp. Ricardo Luiz de Medeiros Lima (Médico
Cardiologista/HUOL/UFRN).
Esta pesquisa pretende Avaliar o impacto do Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) sobre o estado nutricional dos trabalhadores no Rio Grande do Norte;
Caracterizar as empresas quanto ao porte, ao cadastro no PAT e aos indicadores indiretos de
produtividade; identificar o perfil dos trabalhadores envolvidos no estudo quanto aos aspectos
socioeconômicos, biodemográficos, de saúde e estilo de vida; analisar a relação entre o
consumo energético e o estado nutricional dos trabalhadores, controlando-se variáveis
socioeconômicas, biodemográficas, de saúde e estilo de vida; verificar se a alimentação
oferecida ao trabalhador tem relação com a diminuição dos acidentes de trabalho e o aumento
da produtividade das empresas.
O motivo que nos leva a fazer este estudo fundamenta-se no fato de que seus
resultados poderão traçar um delineamento do perfil do PAT e dos trabalhadores beneficiados
pelo programa no estado do Rio Grande do Norte, bem como verificar se a execução do
programa em empresas do RN atinge os objetivos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e
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Emprego, impactando positivamente sobre o estado nutricional dos trabalhadores, sua
produtividade e qualidade de vida.
Caso você decida participar, você deverá responder a dois questionários
semiestruturados, sendo um para obtenção de dados pessoais (nome, endereço, telefone, sexo,
estado civil, número de filhos), profissionais (grau de instrução e formação especializada,
faixa salarial, cargo que ocupa e as informações individuais relacionadas à produtividade:
rotatividade, assiduidade, motivos de ausência), antropométricos (peso, estatura, idade,
perímetro da cintura), de saúde (ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis:
hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, dislipidemias; uso de medicamento para essas
patologias; e medida da pressão arterial) e estilo de vida (consumo de tabaco e álcool, e
pratica de atividade física) e outro para registro das informações de consumo alimentar do dia
anterior (recordatório de 24 horas). Para a verificação do peso e estatura, você será orientado a
estar apenas com o uniforme (sem cinto, sapatos, celulares, carteiras ou objetos que possam
interferir no peso); e serão utilizadas balanças digitais e estadiômetros. Para a medida do
perímetro da cintura serão utilizadas fitas métricas extensíveis e a medida tomada em três
tempos para obtenção da média aritmética. Para a verificação da pressão arterial será utilizado
um aparelho de pressão G-Tech Digital Semi-automático BPA50 e o procedimento será
realizado após a aplicação dos questionários, com o trabalhador sentado e em repouso por, no
mínimo, 5 minutos.
Durante a realização da aplicação dos questionários, bem como das tomadas de
medida de peso, estatura, perímetro da cintura e verificação da pressão arterial, a previsão de
riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico
ou psicológico de rotina.
Este estudo oferece risco mínimo aos sujeitos da pesquisa, uma vez que todos os
cuidados serão tomados para a realização dos procedimentos da forma mais adequada e no
menor tempo possível. Havendo alguma intercorrência, serão tomadas providências imediatas
ao seu controle por parte da equipe responsável pela pesquisa. Havendo danos causados
durante a pesquisa e por motivo de sua realização, eles serão indenizados conforme
regulamentação de experimentos com seres humanos.
Dentre os riscos possíveis, pode ser citado algum constrangimento relacionado à
aferição do peso, da estatura ou da medida do perímetro da cintura, mas, para minimizar esse
risco, a coleta será realizada em local reservado e ambientalizado, antes da refeição e
oferecendo-se privacidade ao trabalhador. Também pode acontecer um desconforto em
relação ao tempo que será utilizado para tais procedimentos, mas isso também será
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minimizado, uma vez que utilizaremos o menor tempo possível e que todos os pesquisadores
terão sido previamente treinados para a execução dos procedimentos e você terá como
benefício a obtenção de informações sobre sua saúde e o resultado final do estudo poderá
gerar informações positivas que venham a servir de base para a formulação e implementação
de estratégias para a promoção da saúde de seus funcionários por meio da oferta de uma
alimentação saudável e outras ações de saúde, com repercussões positivas para a
produtividade e o bem estar geral dos trabalhadores.
Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá
direito a assistência gratuita que será prestada pelos órgãos de saúde vinculados à
Universidade.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profª
MSc. Ingrid Wilza Leal Bezerra, no telefone 3342.2291 (Depto. de Nutrição).
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe
identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local
seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você.
Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será
indenizado.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética
em Pesquisa do Hospital Universitário Profº Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, telefone 3342-5003.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável Profª MSc. Ingrid Wilza Leal Bezerra.
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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 Avaliação do Programa de Alimentação do Trabalhador no 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, _____/_____/_____.

Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo Avaliação do Programa de Alimentação do
Trabalhador no 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, _____/_____/_____.

Profª MSc. Ingrid Wilza Leal Bezerra
(Depto. de Nutrição/doutoranda PPgA/CCSA/UFRN)
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APÊNDICE III

1° REGISTRO FOTOGRÁFICO - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
LISTA DE PREPARAÇÕES
ALIMENTO/PREPARAÇÃO
PESO LÍQUIDO
MEDIDA CASEIRA
Bife bovino
108g
1 porção grande
Jerimum
110g
2 pedaços médios
Carne de sol
113g
1 porção grande
Feijão preto
113g
1 concha pequena
Arroz refogado
78g
2 colheres de servir
Salada crua
76g
2 pegadores
Bife à milanesa
133g
1 porção grande
Melão c/ casca
173g
1 fatia média
Melão s/ casca
90g
1 fatia média
Frango assado
118g
2 pedaços médios
Isca de carne de sol
69g
4 pedaços pequenos
Coxa e sobrecoxa de frango
85g
1 unidade pequena
Feijão marrom
100g
1 concha pequena
Farofa amarela
32g
1 colher de servir cheia
Feijoada c/ carne
224g
1 concha cheia
Carnes feijoada
77g
1 concha média
Batata doce
114g
3 pedaços médios
Macaxeira
117g
2 pedaços médios
Macarrão
80g
1 pegador
Peixe frito
100g
1 posta média
Frango grelhado
69g
1 fatia filé média
Sobrecoxa de frango
156g
1 porção grande
S/ osso e s/ pele
123g
s/ osso e c/ pele
138g
Coxa de frango
83g
1 porção média
Sem osso e s/ pele
50g
Mamão papaya
197g
1/2 unidade
Mamão papaya s/ casca
105,8g
Maçã gala
139g
1 unidade média
Abacaxi
147g
3 rodelas
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APÊNDICE IV
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NO RIO GRANDE DO NORTE
DADOS PARA CONTROLE DA PESQUISA
APLICADOR RESPONSÁVEL: ________________________________________ DATA DE APLICAÇÃO: ___/___/___.

DADOS REFERENTES À EMPRESA
1. NOME/RAZÃO
SOCIAL

2. ENDEREÇO

3. Nº DE FUNCIONÁRIOS:
4. PORTE:
4.1. Pequeno ( )
4.2. Médio ( )
4.3. Grande ( )
5.
DIAS
DE
FUNCIONAMENTO 5.1. Seg a Sex ( )
5.2. Seg a Sab ( ) 5.3. Seg a dom ( ) 5.4. Seg a dom, exceto feriados ( )
6. CADASTRO NO
7.
HÁ
QUANTO
PAT
6.1 Sim ( ) 6.2 Não ( )
TEMPO (EM ANOS)
__________________________________
7.
MODALIDADE
DE
CADASTRO
7.1 Auto Gestão ( )
7.2 Terceirização ( )
8. SE A RESPOSTA 8.1
Refeição 8.2 Adm.de cozinha e 8.3
Refeição- 8.4 Alimentação-convênio ( )
FOI
SIM
PARA transportada ( )
refeitório ( )
convênio ( )
TERCEIRIZAÇÃO,
DE QUE TIPO?
9.1- HÁ FAIXA DE RENDA PARA INSERIR O TRABALHADOR NO
9.
Nº
DE
TRABALHADORES PROGRAMA? ( ) Sim ( ) Não
ATENDIDOS PELO PAT:
Caso sim, descrever faixa: ________________________________________
10. INDICADORES INDIRETOS DE PRODUTIVIDADE
10.1Nº DE ATESTADOS
MÉDICOS (até 15 dias)
No último mês:________
No último ano: _________
10.2- Nº DE LICENÇAS (acima de
15 dias)
No último mês: _______
No último ano: _________
10.3 - Nº DE AFASTAMENTOS (por
causas disciplinares)
No último mês:________
No último ano: _________
10.4 - Nº DE ACIDENTES DE
TRABALHO
No último mês:________
No último ano: _________

Obs.
Obs.
Obs.
Obs.

OBSERVAÇÕES E/OU COMENTÁRIOS:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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APÊNDICE V
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NO RIO GRANDE DO NORTE

DADOS PARA CONTROLE DA PESQUISA
APLICADOR RESPONSÁVEL: ________________________________________ DATA DE APLICAÇÃO: ___/___/___.
DADOS REFERENTES AO TRABALHADOR
1. DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO
ENDEREÇO
Rua:
Cidade:
Complemento:
SEXO

( ) Masculino

VOCÊ TEM FILHOS

Nº

Tel fixo:
( ) Feminino
( ) Sim

Bairro:
Tel cel (2):
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/_________
( ) Solteiro/a
( ) Casado/a
( ) União estável
( ) Viúvo/a
( ) Divorciado/a
( ) Outro
CASO SIM, INDIQUE O Nº DE FILHOS:
Tel cel (1):

ESTADO
CIVIL
( ) Não

2. DADOS PROFISSIONAIS
( ) Fundamental II
( ) Ensino médio
NÍVEL
MAIS
ELEVADO
DE ( ) Fundamental I
ESCOLARIDADE QUE VOCÊ CONCLUIU:
( ) Graduação
( ) Pós-graduação LtS ( ) Pós-graduação StS
FAIXA SALARIAL (SM= salário mínimo):
Quanto é o seu salário? _______________________________
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA:
POSSUI
FORMAÇÃO
_________________________________________
( ) Sim
( ) Não
ESPECÍFICA PARA O CARGO:
JORNADA DIÁRIA
( ) 8,8h/dia ( ) 7,33h/dia
( ) 8h/dia
( ) 12/36
( ) Outra, qual?__________________
DE TRABALHO:
REALIZA REFEIÇÕES NA
Caso
sim, ( ) Desjejum ( ) Lanche ( ) Almoço
( ) Sim
( ) Não
EMPRESA:
especificar:
( ) Jantar
( ) Ceia

PESO EM KG: ________
CC1: ____________

3. DADOS ANTROPOMÉTRICOS
ESTATURA EM METROS: ________
CC2: ____________
CC3: ____________

IMC: ________
MÉDIA: ____________

4. DADOS DE SAÚDE
SE VOCÊ POSSUI ALGUMA DOENÇA CRÔNICA DENTRE AS ABAIXO LISTADAS, RESPONDA SIM OU NÃO:
HIPERTENSÃO ARTERIAL
FAZ USO DE REMÉDIO PARA O
( ) Sim
( ) Não
( ) Sim
( ) Não
(Pressão alta)
CONTROLE DESTA DOENÇA
MEDIDA DA PRESSÃO
_______________ X _______________
ARTERIAL
DIABETES MELITUS
FAZ USO DE REMÉDIO PARA O
( ) Sim
( ) Não
( ) Sim
( ) Não
TIPO II
CONTROLE DESTA DOENÇA
HIPERCOLESTEROLEMIA
FAZ USO DE REMÉDIO PARA O
( ) Sim
( ) Não
( ) Sim
( ) Não
(Colesterol Alto)
CONTROLE DESTA DOENÇA
HIPERTRIGLICERIDEMIA
FAZ USO DE REMÉDIO PARA O
( ) Sim
( ) Não
( ) Sim
( ) Não
(Triglicérides alto)
CONTROLE DESTA DOENÇA
5.
Você fuma cigarro?

( ) Sim

Você ingere bebida alcoólica?

( ) Sim

Você faz atividade física ou pratica
algum esporte?

( ) Sim

DADOS DE ESTILO DE VIDA
Com
que
( ) Não
frequência?
Com
que
( ) Não
frequência?
Com
que
( ) Não
frequência?
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APÊNDICE VI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NO RIO GRANDE DO NORTE
DADOS PARA CONTROLE DA PESQUISA
APLICADOR RESPONSÁVEL: ________________________________________ DATA DE APLICAÇÃO: ___/___/___.
DIA DA SEMANA: ________________________________________.
1. DADOS RECORDATÓRIO DE 24H (DIA ANTERIOR)
1.1 - NOME:__________________________________________________________________________________________
1.2 - ONTEM FOI QUE DIA DA SEMANA? _______________________________________________________________
2.

INFORMAÇÕES SOBRE O DESJEJUM:

2.1 - VOCÊ TOMOU CAFÉ DA MANHÃ ONTEM? ( ) SIM
( ) NÃO
2.2 - DE QUE HORAS VOCÊ TOMOU O CAFÉ DA MANHÃ? _________________________
2.3 - ONDE VOCÊ TOMOU CAFÉ DA MANHÃ? ( ) CASA ( ) LOCAL DE TRABALHO ( ) OUTRO: _________
2.4 - DESCREVA TUDO O QUE VOCÊ COMEU NO CAFÉ DA MANHÃ:
2.5 - ALIMENTO CONSUMIDO NO CAFÉ DA MANHÃ
2.6 - QUANTIDADE CONSUMIDA (MEDIDA CASEIRA)

3.

INFORMAÇÕES SOBRE O LANCHE DA MANHÃ:

3.1 - VOCÊ LANCHOU ALGUMA COISA ONTEM ENTRE O CAFÉ DA MANHÃ E O ALMOÇO? ( ) SIM ( ) NÃO
3.2 - A QUE HORAS VOCÊ FEZ ESSE LANCHE? ____________________________
3.3 - ONDE VOCÊ FEZ ESSE LANCHE? ( ) CASA ( ) LOCAL DE TRABALHO ( ) OUTRO: ________________
3.4 - DESCREVA TUDO O QUE VOCÊ COMEU NO LANCHE DA MANHÃ:
3.5- ALIMENTO CONSUMIDO NO LANCHE DA
3.6 - QUANTIDADE CONSUMIDA (MEDIDA CASEIRA)
MANHÃ

4.

INFORMAÇÕES SOBRE O ALMOÇO:

4.1 - VOCÊ ALMOÇOU ONTEM? ( ) SIM
( ) NÃO
4.2 - A QUE HORAS VOCÊ ALMOÇOU? _________________________
4.3 - ONDE VOCÊ ALMOÇOU? ( ) CASA ( ) LOCAL DE TRABALHO ( ) OUTRO:_________________________
4.4 - DESCREVA TUDO O QUE VOCÊ COMEU NO ALMOÇO:
4.5 - ALIMENTO CONSUMIDO NO ALMOÇO
4.6 - QUANTIDADE CONSUMIDA (MEDIDA CASEIRA)
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5.

INFORMAÇÕES SOBRE O LANCHE DA TARDE:

5.1 - VOCÊ LANCHOU ALGUMA COISA ONTEM ENTRE O ALMOÇO E O JANTAR? ( ) SIM ( ) NÃO
5.2 - A QUE HORAS VOCÊ FEZ ESSE LANCHE? ____________________________
5.3 - ONDE VOCÊ FEZ ESSE LANCHE? ( ) CASA ( ) LOCAL DE TRABALHO ( ) OUTRO: _________________
5.4 - DESCREVA TUDO O QUE VOCÊ COMEU NO LANCHE DA TARDE:
5.5- ALIMENTO CONSUMIDO NO LANCHE DA TARDE 5.6 - QUANTIDADE CONSUMIDA (MEDIDA CASEIRA)

6.

INFORMAÇÕES SOBRE O JANTAR:

6.1 - VOCÊ JANTOU ONTEM? ( ) SIM
( ) NÃO
6.2 - A QUE HORAS VOCÊ JANTOU? _________________________
6.3 - ONDE VOCÊ JANTOU? ( ) CASA ( ) LOCAL DE TRABALHO ( ) OUTRO: ___________________________
6.4 - DESCREVA TUDO O QUE VOCÊ COMEU NO JANTAR:
6.5 - ALIMENTO CONSUMIDO NO JANTAR
6.6 - QUANTIDADE CONSUMIDA (MEDIDA CASEIRA)

7.

INFORMAÇÕES SOBRE O LANCHE DA NOITE:

7.1 - VOCÊ COMEU ALGUMA COISA ONTEM APÓS O JANTAR OU ANTES DE DORMIR? ( ) SIM
( ) NÃO
7.2 - A QUE HORAS VOCÊ FEZ ESSE LANCHE? _________________________
7.3 - ONDE VOCÊ FEZ ESSE LANCHE DA NOITE? ( ) CASA ( ) TRABALHO ( ) OUTRO:__________________
7.4 - DESCREVA TUDO O QUE VOCÊ COMEU NO LANCHE DA NOITE:
7.5 - ALIMENTO CONSUMIDO NO LANCHE DA NOITE 7.6 - QUANTIDADE CONSUMIDA (MEDIDA CASEIRA)

135

ANEXOS

136
ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO DE PESO PELO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) EM
ADULTOS, SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2000)
IMC (Kg/m2)

CLASSIFICAÇÃO

< 18,5

Baixo peso

18,5-24,9

Peso normal

≥ 25

Sobrepeso

25,0 a 29,9

Pré-obeso

30,0 a 34,9

Obeso I

35,0 a 39,9

Obeso II

≥ 40,0

Obeso III

Fonte: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica – ABESO, 2009.
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ANEXO II

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E RISCO DE COMPLICAÇÕES
METABÓLICAS ASSOCIADAS COM OBESIDADE EM HOMENS E MULHERES
ADULTOS

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL (cm)
HOMENS

MULHERES

RISCO DE COMPLICAÇÕES
METABÓLICAS

≥ 94

≥ 80

AUMENTADO

≥ 102

≥ 88

SUBSTANCIALMENTE AUMENTADO

Fonte: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica – ABESO, 2009.
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ANEXO III

COMBINAÇÃO DAS MEDIDAS DE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL E IMC
PARA AVALIAR OBESIDADE E RISCO PARA DIABETES E DOENÇA
CARDIOVASCULAR
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL (cm)
RISCO DE
COMPLICAÇÃO

HOMEM: 94-102

102+

MULHER: 80-88

88+

IMC (Kg/m2)

METABÓLICA
Baixo peso

< 18,5

-

-

Peso saudável

18,5-24,9

-

Aumentado

Sobrepeso
Obesidade

25-29,9
≥ 30

Aumentado
Alto

Alto
Muito alto

Fonte: Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica – ABESO, 2009.
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ANEXO IV

CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DE ACORDO COM A MEDIDA
CASUAL (> 18 ANOS)
CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO

PRESSÃO SISTÓLICA

PRESSÃO DIASTÓLICA

ARTERIAL

(mmHg)

(mmHg)

Ótima

< 120

< 80

Normal

< 130

< 85

Limítrofe*

130–139

85–89

Hipertensão estágio 1

140–159

90–99

Hipertensão estágio 2

160–179

100–109

Hipertensão estágio 3

≥ 180

≥ 110

Hipertensão sistólica isolada

≥ 140

< 90

* Pressão normal-alta ou pré-hipertensão são termos que se equivalem na literatura
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010.
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ANEXO V
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Avaliação do Programa de Alimentação do Trabalhador no Rio Grande
do Norte
Pesquisador: Ingrid Wilza Leal Bezerra
Área Temática:
Versão: 2
CAAE: 33347114.2.0000.5292
Instituição Proponente: Departamento de Nutrição
Patrocinador Principal: Financiamento próprio

DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 776.772
Data da Relatoria: 26/09/2014

Apresentação do Projeto:
Projeto do departamento de nutrição que tem como objetivo avaliar o impacto do Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT – sobre o estado nutricional dos trabalhadores no Rio
Grande do Norte
Objetivo da Pesquisa:
Caracterizar as empresas quanto ao porte, ao cadastro no PAT e aos indicadores indiretos de
produtividade; Identificar o perfil dos trabalhadores envolvidos no estudo quanto aos aspectos
socioeconômicos, biodemográficos e de saúde; Analisar a relação entre o consumo energético
e o estado nutricional antropométrico dos trabalhadores, controlando-se variáveis
socioeconômicas, biodemográficas e de saúde; Verificar se a alimentação oferecida ao
trabalhador tem relação com a diminuição dos acidentes de trabalho e o aumento da
produtividade da empresa;
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos: os trabalhadores poderiam sentir-se constrangidos ao responder o questionário ou
fazer a avaliação física, porém para minimizar será realizado em sala reservada. Aqueles
trabalhadores que não quiserem participar, não seriam obrigados.
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Benefícios: os trabalhadores ficariam cientes do seu estado geral de saúde.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa delimitada e com relevância científica.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Atingiram o objetivo
Recomendações:
Foram atendidas as pendências sobre cronograma
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Sem pendências
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:

NATAL, 03 de setembro de 2014.

Joao Carlos Alchieri
(Coordenador)

