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Resumo: 
O processo de produção de refeições em Unidades de Alimentação e Nutrição exige alta 
produtividade em tempo limitado e condições de trabalho nem sempre favoráveis. O estado 
nutricional dos trabalhadores desse setor deve ser avaliado, pois estudos revelam alto índice 
de sobrepeso e absenteísmo. Objetivou-se analisar a relação do perfil nutricional e incidência 
de dores nos funcionários do Restaurante Universitário/UFV. As variáveis estudadas foram: 
sexo, idade, tempo de serviço na UAN e na mesma função, pré e existência de dor, execução 
de atividades extras, prática de atividade física e estado nutricional. Aplicou-se um 
questionário seguido do Protocolo de Corlett e Manenica (1998) para avaliar o sítio e 
intensidade da dor, sendo esta classificada segundo a Escala Gráfica Colorida de Palavras. 
Avaliou-se o estado nutricional pelo índice de massa corporal, segundo a WHO (1998) e os 
dados armazenados no software Microsoft Excel®. Dos 28 avaliados, 27 eram do sexo 
masculino; a média de idade foi de 51,4 ± 6 anos; a de tempo de serviço foi de 26 ± 6 anos e 
a de tempo desenvolvendo a mesma função na UAN de 17,3 ± 10,1 anos. A incidência de dor 
foi maior nos funcionários com mais tempo de serviço na mesma função. Na avaliação da dor, 
50% sentiam dor e 49% responderam ter dor (es) moderada (s), sendo a região mais citada 
à área das costas (71,4%); 57% não realizavam atividade além da jornada de trabalho e 68% 
relataram praticar atividade física, sendo a incidência de dor maior naqueles que não 
praticavam. Quanto ao estado nutricional, 35,7% foram classificados como eutróficos e 61% 
com sobrepeso, sendo nestes, maior a presença de dor. O estudo confirmou a importância da 
análise do estado nutricional e condições de trabalho na investigação de fatores causais de 
dores. 
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