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RESUMO

Nas últimas décadas, observa-se no país um grande aumento no número de cursos de graduação em nutrição que, anualmente, lançam no 
mercado de trabalho em torno de quinze mil profissionais que, nem sempre, encontram espaço de atuação. Esta realidade vem gerando uma 
série de problemas – de ordens econômica, social, física e psicológica – que dão a tônica da atual situação profissional do nutricionista no país, 
caracterizada pela inserção marginal no mercado de trabalho, precarização dos vínculos trabalhistas e condições de trabalho insalubres. Neste 
contexto o presente estudo apresenta como principal objetivo traçar o perfil profissional e descrever as condições de trabalho do nutricionista 
egresso de uma faculdade particular de Manaus-AM, entre os anos de 2012 e 2015, localizando suas inserções no mercado de trabalho, vínculos 
empregatícios, jornada, formação profissional e remuneração. O estudo foi estruturado a partir de metodologia quantitativa, com base na 
aplicação de questionários e realização de entrevistas estruturadas. A população de estudo será constituída pelo total de graduados no curso de 
Nutrição da Faculdade Estácio do Amazonas, no período de 2012 a 2015, totalizando 220 nutricionistas. Para definição do perfil profissional dos 
nutricionistas, está sendo utilizado como instrumento para coleta de dados um questionário estruturado contendo perguntas sobre: área(s) de 
atuação, atividades exercidas, vínculo(s) empregatício(s), jornada diária de trabalho, faixa salarial, titulação, existência/ausência de um segundo 
vínculo, além de um item em que se permitia ao egresso escolher uma área que gostaria de atuar. As questões apresentadas conformarão as três 
principais categorias analíticas utilizadas no estudo: a) condições de trabalho e emprego; b) formação acadêmica/itinerário de formação do 
profissional; c) e satisfação relacionada ao atual vínculo. Até o presente momento 20 nutricionistas foram entrevistados, onde obteve-se o 
seguinte resultado: 82,4% gênero feminino; 47,1% apresentam curso de pós-graduação; dos que não fizeram pós-graduação o principal motivo foi 
financeiro; 94,1% se mantêm atualizados, sendo a maioria por meio de cursos e encontros presenciais; 64,7% não está trabalhando na área de 
nutrição; dentre os que estão trabalhando 29,4% não está satisfeito com a sua área de atuação; dentre os principais motivos de insatisfação estão 
salário baixo e pouco reconhecimento profissional. A partir da discussão desses dados, pretende-se conhecer melhor a realidade desta categoria e 
contribuir para a construção de possíveis indicadores qualitativos de satisfação profissional.
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