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RESUMO 

 

 

O objeto da pesquisa foi a avaliação da capacidade para o trabalho dos profissionais de 

saúde da atenção básica. A questão de pesquisa: que fatores de risco estão 

significativamente associados à capacidade funcional dos profissionais de saúde da atenção 

básica? Objetivo geral: mapear a capacidade para o trabalho dos profissionais de saúde da 

atenção básica; e Objetivos específicos: caracterizar o perfil sociodemográfico e 

epidemiológico dos profissionais de saúde que atuam na atenção básica; avaliar a 

capacidade funcional dos profissionais de saúde da atenção básica através do Índice de 

Capacidade para o Trabalho; correlacionar o Índice de Capacidade para o Trabalho com as 

variáveis sociodemográficas e epidemiológicas dos profissionais de saúde da atenção 

básica. Método: estudo transversal, de caráter quantitativo, utilizando como instrumento 

de análise a escala de Índice de Capacidade para o Trabalho. Cenário e participantes:
 

Unidades de Saúde da Família, Rede Básica da cidade de Niterói - Região Metropolitana II 

do RJ. Unidades da Regional de Saúde Praias da Baía I e II; e participaram da pesquisa os 

profissionais de saúde destas unidades. Resultados: os principais resultados foram que 

doenças relacionadas com lesões nas costas e depressão leve influenciam diretamente na 

capacidade para o trabalho, repercutindo em escores mais baixos. O produto desta 

pesquisa é um mapeamento da capacidade para o trabalho dos profissionais de saúde da 

Atenção Básica das unidades participantes. Conclusão: a conclusão do estudo foi que 

dores musculoesqueléticas e depressão leve diminuem a capacidade para o trabalho dos 

profissionais de saúde da atenção básica e espera-se com este estudo contribuir para 

pesquisas na temática da saúde do trabalhador, no acompanhamento da capacidade 

funcional dos profissionais de saúde, na prevenção de doenças ocupacionais e no processo 

de envelhecimento saudável. 

 

Descritores: Avaliação da capacidade de trabalho; Saúde do trabalhador; Atenção primária 

à saúde; Profissional de saúde; Envelhecimento. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The purpose of the research was to evaluate the work capacity of health professionals 

from primary health care. The research question: What risk factors are significantly 

associated with the functional capacity of primary health care professionals? Overall 

objective: to map the professionals’ from primary health care capacity; and Specific 

objectives: to characterize the sociodemographic profile and epidemiological 

characteristics of health professionals working in basic care; to evaluate the functional 

capacity of these professionals through the Work Ability Index; to correlate the Work 

Ability Index with the sociodemographic and epidemiological variables. Method: a cross-

sectional, by a quantitative character, using the scale of Work Ability Index as an 

analytical tool. Scenario and participants: Family Health Units, Basic Health Network of 

Niteroi City - Metropolitan Region II of Rio de Janeiro. Units of the Regional Health Bay 

Beaches I and II; with participation of the health professionals from these units. Results: 

the main results were that diseases related to back injuries and mild depression have a 

direct influence on work ability, resulting in a lower performance. The product of this 

research is a mapping of the capacity for the work of health care professionals of the Basic 

Attention of the participating units. Conclusion: the conclusion of the study was that 

musculoskeletal pain and mild depression impair the work ability of primary health care 

workers and it is expected this study contributes to researches focused on workers’ health, 

monitoring of functional capacity of health professionals, in the prevention of occupational 

diseases and in the process of healthy aging. 

Descriptors: Work capacity evaluation; Occupational health; Primary health care; Health 

personnel; Aging. 

 

  



RESUMEN 

 

 

El objeto de la investigación fue la evaluación de la capacidad de trabajo de los 

profesionales de la atención primaria a la salud. La cuestión de investigación: qué factores 

de riesgo están significativamente asociados a la capacidad funcional de los profesionales 

de salud de la atención primaria? Objetivo general: asignar la capacidad de trabajo de los 

profesionales de salud de la atención primaria; y Objetivos específicos: caracterizar el 

perfil sociodemográfico y epidemiológico de los profesionales de salud de atención 

primaria; evaluar la capacidad funcional de ellos a través del Índice de Capacidad de 

Trabajo; correlacionar el Índice de Capacidad de Trabajo con las variables 

sociodemográficas y epidemiológicas de los profesionales de salud de la atención primaria. 

Método: estudio transversal, de carácter cuantitativo, utilizando como instrumento de 

análisis la escala del Índice de Capacidad de Trabajo. Escenario y participantes: 

Unidades de Salud de la Familia, Red Básica de la ciudad de Niterói - Región 

Metropolitana II del Rio de Janeiro. Unidades de la Regional de Salud Playas de la Bahía I 

y II; con participación en la investigación de los profesionales de salud de estas unidades. 

Resultados: los principales resultados fueron que las enfermedades relacionadas con 

lesiones en la espalda y depresión leve influencian directamente en la capacidad de trabajo, 

repercutiendo en rendimientos más bajos. El producto de esta investigación es un mapeo 

de la capacidad para el trabajo de los profesionales de salud de la Atención Básica de las 

unidades participantes. Conclusión: la conclusión del estudio fue que los dolores 

musculoesqueléticos y la depresión leve disminuyen la capacidad de trabajo de los 

profesionales de salud de la atención primaria y se espera con este estudio contribuir con 

investigaciones en la temática de la salud del trabajador, en el acompañamiento de la 

capacidad funcional de los profesionales de salud, en la prevención de enfermedades 

ocupacionales y en el proceso de envejecimiento saludable. 

 

Descriptores: Evaluación de la capacidad de trabajo; Salud del trabajador; Atención 

primaria a la salud; Profesional de salud;  Envejecimiento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Exercendo a enfermagem há mais de 30 anos, pude perceber os vários processos de 

trabalho que envolvem o dia a dia do trabalhador, não somente na minha profissão, mas 

também de outros profissionais que desenvolvem suas atividades na área da saúde. Dentre os 

vários processos existentes, destaca-se a avaliação da capacidade para o trabalho, o 

acompanhamento destes profissionais, principalmente no que tange à saúde e à prevenção de 

doenças ocupacionais. 

 Na atualidade, discute-se muito sobre o aumento do tempo de serviço e 

consequentemente o aumento do período de contribuição previdenciária, inserido em uma 

possível reforma da previdência. Esta é uma discussão que se apresenta nacional e 

internacionalmente. 

 Neste contexto de mudanças no cenário político relacionado às reformas 

previdenciárias, e ainda considerando o impacto na saúde do trabalhador em decorrência da 

ampliação do tempo de permanência desse trabalhador desenvolvendo suas atividades 

laborais bem como a diminuição da capacidade funcional decorrente da senescência, é 

fundamental o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao levantamento dos fatores que 

interferem na capacidade para o trabalho de profissionais de saúde na atenção básica, foco 

deste estudo. 

 As mudanças observadas no perfil demográfico e epidemiológico da população 

brasileira têm acompanhado as transformações políticas, sociais e econômicas, as quais a 

sociedade tem passado ao longo dos anos. Essas mudanças caracterizam-se por um processo 

contínuo e intenso do envelhecimento. Contudo, a insuficiência ou até mesmo a falta de 

implementação de ações sistematizadas que incluem avaliação e monitoramento de fatores de 

risco preveníeis voltadas ao envelhecimento saudável, de acordo com o modelo vigente de 

organização dos Serviços de Saúde em Redes de Atenção à Saúde (RAS), ainda se mostram 

insipientes.
1-2

 

 A condição em que transcorre o envelhecimento humano transcende ao indivíduo, por 

se imbricar a uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de 

humanização e por expressar uma situação de melhoria das condições de vida proporcionada 

pelo Estado. A entrada na velhice depende de vários aspectos que ultrapassam os limiares da 
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mera cronologia. Cada indivíduo reage de forma única ao avanço da idade, não existindo uma 

única entrada para a velhice e sim sucessivas e diferentes entradas.
3
 

 As mudanças comuns ao envelhecimento humano, apesar de não se mostrarem 

lineares, são percebidas como desfecho comum da longevidade que demandam de um fator 

fundamental: saúde.
3
 Decorrente disto, o envelhecimento pode estar associado aos declínios 

da capacidade física e mental, sendo esta fase capaz de promover implicações negativas para 

as pessoas mais velhas e para a sociedade.
4
 

 Concomitante as mudanças observadas no perfil demográfico trazido pelo 

envelhecimento, ancoram-se as mudanças no comportamento da mortalidade e morbidade de 

uma população que originaram o conceito de “transição epidemiológica” proposto por Omran, 

em 1971.
5
 Entretanto, outros autores defendem a teoria da “transição da saúde”, focalizada na 

complexa mudança dos padrões de saúde e de doença, nas interações entre esses padrões, seus 

determinantes e consequências. Já as mudanças desses padrões dizem respeito à diminuição 

da mortalidade por doenças infecciosas e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis.
5
 

 A transição da saúde corresponde a dois aspectos básicos: de um lado, encontra-se a 

transição das condições de saúde, isto é, os processos de saúde e de doença que definem o 

perfil epidemiológico de uma população, expressado em termos de morte, doença e 

invalidez.
5
 Por outro lado, está a resposta social organizada a essas condições, que se 

instrumentaliza por meio do sistema de atenção à saúde. A transição da atenção à saúde tem 

atuado de maneira importante sobre a transição epidemiológica, pois as novas tecnologias têm 

sido aplicadas à população através do sistema de atenção da saúde.
5
 

 Diferentemente do que se percebe nos países desenvolvidos, o Brasil reúne a 

característica de apresentar uma proporção bastante alta de óbitos por doenças do aparelho 

circulatório, de doenças infecciosas e parasitárias. Doenças que se pensava extintas, como a 

febre amarela e a dengue, em dado momento ressurgem.
10

 

 A respeito das doenças não infecciosas, tanto nos países desenvolvidos, como nos em 

desenvolvimento, o envelhecimento populacional tem acarretado transformações na 

incidência e prevalência das doenças, alavancado os índices de óbitos causados pelas Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), ao mesmo tempo em que as Políticas Públicas 

parecem não atender, verdadeiramente, as reais necessidades.
6
 

 Com base no exposto e ainda considerando o levantamento na literatura científica 

acerca da temática: avaliação da capacidade para o trabalho de profissionais de saúde da 

atenção primária à saúde ou atenção básica, evidenciou-se uma lacuna de conhecimento, 
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constatando escassez de artigos científicos que abordassem o tema, principalmente na esfera 

da Estratégia de Saúde da Família. 

 A busca de produções científicas, acerca de avaliação da capacidade para o trabalho, 

evidenciou de imediato um conceito, que apesar de ser da década de 80, apresenta-se bem 

atual, que diz: a capacidade para o trabalho pode ser conceituada como o quão bem está ou 

estará um trabalhador no presente ou num futuro próximo e quão capaz ele pode executar o 

seu trabalho, em função das exigências, de seu estado de saúde e de sua capacidade física e 

mental.
7-8

 

 A OMS elaborou um relatório sobre envelhecimento e capacidade para o trabalho, que 

teve como um dos objetivos analisar as mudanças na capacidade de trabalho devido ao 

envelhecimento em relação à política de emprego e desenvolvimento sustentável, isso em 

1993.
8
 Modificações no organismo humano levam a uma diminuição na eficácia de cada 

sistema com decréscimo na capacidade funcional que pode levar aos conflitos entre a 

capacidade funcional e as exigências do trabalho. A questão do envelhecimento e da 

capacidade para o trabalho deve ser vista a partir de um referencial que leve em consideração 

a interação entre o estilo de vida, a enfermidade, o trabalho e o envelhecimento biológico e 

funcional.
8
 

 Guardadas as especificidades laborais, o envelhecimento dos profissionais da equipe 

de saúde transcorre como nas demais profissões, e com a atual Política Trabalhista, adotada 

no Brasil, que aponta para a possibilidade de reformas na previdência, que aumentaria o 

tempo de contribuição e consequentemente da idade para aposentadoria, acredita-se que este 

fato possa trazer implicações sérias para saúde destes profissionais bem como no desempenho 

das atividades laborais as quais se voltam à prestação de cuidados de diferentes níveis de 

complexidade à população. 

 O interesse em ter desenvolvido o presente estudo advém do meu próprio exercício 

profissional, em que pude observar que o envelhecimento humano - referenciado como um 

fenômeno de ordem mundial - se encontra presente na equipe de saúde, cujo fenótipo 

observável relacionado aos cabelos brancos não são os seus principais indicativos, mas sim a 

progressão das limitações de ordem física ou cognitiva, que requisitam maior atenção, por 

tratar-se de pessoas que cuidam da saúde de outras pessoas. 

 Considerando as implicações acima descritas como ponto de partida para proceder a 

uma avaliação sobre as condições de saúde dos profissionais atuantes na atenção primária de 

saúde, a realização desta pesquisa justifica-se diante da necessidade de implementar ações 

sistematizadas de avaliação, monitoramento e intervenção das condições de saúde, que 
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propiciem qualidade de vida e índices adequados de capacidade para o trabalho desses 

profissionais no contexto do trabalho. Assim sendo, pretende-se desenvolver como produto 

um mapeamento da capacidade para o trabalho dos profissionais de saúde da Atenção Básica. 

 Neste contexto, estabeleceu-se como questão de pesquisa: Que fatores estão 

significativamente associados à capacidade funcional dos profissionais de saúde da Atenção 

Básica? 

 Para respondê-la, foram definidos os seguintes objetivos: 

 Objetivo Geral:  

 Mapear a capacidade para o trabalho dos profissionais de saúde da Atenção 

Básica.  

 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar o perfil sócio demográfico e epidemiológico dos profissionais de 

saúde que atuam na Atenção Básica;  

 Avaliar a capacidade funcional dos profissionais de saúde da Atenção Básica 

através do Índice de Capacidade para o Trabalho;  

 Correlacionar o Índice de Capacidade para o Trabalho com as variáveis 

sociodemográfica e epidemiológica dos profissionais de saúde da Atenção Básica. 

 

 A identificação precoce de situações e de fatores relacionados ao trabalho que possam 

afetar as condições de saúde dos trabalhadores que exercem suas atividades na Atenção 

Básica de Saúde e a aplicabilidade do Índice de Capacidade para o Trabalho, podem propiciar 

as definições de ações e estratégias de implementação de medidas preventivas, assim como a 

promoção, recuperação da saúde e da capacidade laboral, por parte de gestores e profissionais. 

Considerando que o acompanhamento da saúde dos trabalhadores que atuam na atenção 

básica pode estar aquém do ideal e que medidas preventivas podem melhorar a capacidade 

para o trabalho desses profissionais, o desenvolvimento deste estudo torna-se relevante. 

 Destaca-se a aderência deste plano de pesquisa à linha de pesquisa: O Contexto do 

Cuidar em Saúde, do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, que 

ancora-se no objetivo de desenvolver estudos sobre o processo de gestão do cuidado e de 

serviços de saúde e de enfermagem, assim como os conceitos socioculturais em saúde e 

doença e suas implicações para com o cuidado, que por sua vez, fornecem instrumental 

teórico e metodológico para o estudo dos atores e das instituições de saúde. 

 Assim sendo, espera-se que através dos resultados deste estudo possa-se contribuir 

com a produção de novos conhecimentos na área de Saúde do Trabalhador, com enfoque na 
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gerência do cuidado à saúde no processo de envelhecimento desse profissional e contribuir 

também, com as linhas de pesquisas do Núcleo de Estudo Cidadania e Gerência na 

Enfermagem - NECIGEN da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – EEAAC da 

Universidade Federal Fluminense - UFF. Pretende-se também fomentar o desenvolvimento 

de outras pesquisas nestas áreas e propiciar transformações na prática de gestores em saúde. 

 Além disso, pretende-se que este estudo seja uma pesquisa inicial e faça parte de um 

projeto maior de acompanhamento destes trabalhadores da Atenção Básica e da Secretaria 

Municipal de Saúde, com previsão de reavaliação no período de vinte e quatro meses, tendo 

como amostra os mesmos trabalhadores, constituindo assim um estudo de coorte prospectivo. 

 Estudos de coorte seguem grupos de sujeitos no tempo. No estudo de coorte 

prospectivo, o investigador seleciona a amostra de sujeitos e mede as características que 

poderão predizer desfechos subsequentes. A partir desta etapa, esses sujeitos são seguidos no 

tempo por meio de medições periódicas dos desfechos de interesse.
9
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2 BASES CONCEITUAIS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Chamamos de saúde coletiva um campo de investigação e produção de conhecimento 

que dialoga com as diversas disciplinas na constituição de um objeto complexo: a saúde em 

sua dimensão social. É também um campo de intervenção sobre objeto que emerge de um 

conjunto de ideais éticos normativos de equidade e bem-estar. Uma das principais criações da 

saúde coletiva brasileira é o Sistema Único de Saúde (SUS), com uma definição 

constitucional intimamente ligada aos ideais. Também podemos definir como a conjunção de 

três áreas disciplinares: epidemiologia, ciências sociais e humanas em saúde e política, 

planejamento e gestão em saúde.
10

 

 No Brasil, a atenção básica ou atenção primária à saúde é desenvolvida com alto grau 

de descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a 

Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
11

 

 Dentro das Políticas Públicas estão as Unidades Básicas de Saúde (UBS) instaladas 

perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem; desempenham um papel 

central na garantia à população, de acesso a uma atenção à saúde de qualidade.
11

 Suprir estas 

unidades com a infraestrutura necessária a este atendimento é um desafio que o Brasil, a partir 

de investimentos do Ministério da Saúde (MS), está enfrentando, por ser o único país do 

mundo com mais de 209 milhões de habitantes, que contam com um sistema de saúde pública 

universal - integral - gratuito. 

  Essa missão faz parte da estratégia “Saúde Mais Perto de Você”, que enfrenta os 

entraves relacionados à expansão e ao desenvolvimento da atenção básica no país.
11 

Na 

atenção primária à saúde, está inserido o Programa de Saúde da Família (PSF), que desde sua 

origem, foi concebido como uma estratégia para a reorganização e fortalecimento da atenção 

básica como o primeiro nível de atenção à saúde no SUS, mediante a ampliação do acesso, a 

qualificação e a reorientação das práticas de saúde.
12  
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A Atenção Básica tem características peculiares e de relevância no processo de 

trabalho multiprofissional, devendo ter o olhar do gestor voltado para harmonização da 

equipe, a fim de definir as atribuições de cada profissional, assim como conceitos de trabalho 

bem desenhados, visando à eficácia na prestação de serviço à população. 

 Abordando a Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) vemos que a política 

pública na área de saúde e segurança no trabalho constitui ações implementadas pelo Estado 

para garantir que o trabalho seja realizado em condições que não prejudiquem a saúde, a 

integridade física e mental do trabalhador; e condições que contribuam, que melhorem a 

qualidade de vida e a realização pessoal e social dos trabalhadores.
13

 

 Com a Constituição Federal do Brasil (CFB) de 1988, a assistência à saúde do 

trabalhador passa a ser responsabilidade do MS, em que o SUS passou a se responsabilizar 

pelo atendimento do trabalhador com doença relacionada ao trabalho, vítima de acidente de 

trabalho; se responsabilizando também, pela vigilância à saúde do trabalhador, que é um 

conjunto de ações que englobam aspectos da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e 

vigilância ambiental. Além disso, a CFB determina que o SUS execute ações de saúde do 

trabalhador e colabore com a proteção do ambiente de trabalho.
13

 

 Nessa política, o termo trabalhador se refere tanto ao homem ou mulher que exerça 

atividade para sustento próprio ou de seus dependentes, tanto no setor formal quanto no 

informal da economia. Os determinantes da saúde dos trabalhadores compreendem fatores de 

riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, além do conjunto de condicionantes 

biológicos, sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais que são responsáveis por 

situações de riscos à saúde e à vida.
13

 

 O perfil da morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil caracteriza-se pela 

coexistência de agravos que tem relação com as condições de trabalho específicas (doenças 

profissionais, acidentes de trabalho), doenças relacionadas ao trabalho e doenças comuns da 

população que afetam a saúde do trabalhador. Nesse sentido, o MS elaborou uma lista de 

doenças relacionadas ao trabalho com a finalidade de subsidiar o diagnóstico, o tratamento, a 

vigilância e estabelecimento da relação entre a doença e o trabalho.
13

 

 Como a equipe de saúde na atenção básica é composta de vários profissionais da área 

de saúde e até mesmo de outras áreas, unindo com o mesmo propósito os trabalhadores com 

diversidade de formação, faz-se importante também conceituar o profissional de saúde. 

 O profissional da área da saúde é uma pessoa que trabalha em uma profissão 

relacionada às ciências da saúde. Entre os diversos profissionais da área da saúde incluem-se 

os biólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, osteopatas, educadores 
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físicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

biomédicos, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e técnicos em radiologia, agentes 

comunitários, entre outros.
14

 

 Tem-se também, no nível de políticas públicas, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF) que é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

que deve atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da 

Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as 

práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.
15

 

 Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do 

cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, 

auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e 

necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais dentro dos 

territórios.
15

 

 Existe uma variedade de conceitos sobre “Envelhecimento” e uma diversidade de 

teorias que fundamentam esse tema, que é um ponto de alta relevância nesta tese. O 

envelhecimento, ou senescência, é um processo universal, determinado geneticamente para os 

indivíduos da espécie, motivo pelo qual é também chamado de envelhecimento normal. Esse 

processo tem início logo depois da maturidade sexual e acelera-se a partir da quinta década de 

vida, marcado pela cessação ou diminuição da possibilidade de reproduzir a espécie e por 

mudanças fisiológicas e morfológicas típicas.
16

 

 Já a OMS considera o envelhecer como um processo sequencial, individual, 

cumulativo, irreversível, universal, não patológico de deterioração de um organismo maduro, 

próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de 

fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte.
17

 

 Assim, concebe-se a senescência como um processo progressivo de diminuição de 

reserva funcional, ou seja, um envelhecimento saudável. E, no contraponto, tem-se o 

envelhecimento com condição patológica por estresse emocional, acidente ou doenças, que é 

a senilidade.
17

 

 A questão do envelhecimento e o potencial dos idosos constitui sólida base para o 

desenvolvimento futuro. Permite à sociedade recorrer cada vez mais à competência, 

experiência e sabedoria dos idosos, não só para tomar a iniciativa de sua própria melhoria, 

mas também para participar ativamente de toda a sociedade.
18
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 Destacamos a importância das pesquisas internacionais sobre envelhecimento e 

questões relacionadas com a idade, como importante instrumento para a formulação de 

políticas relativas ao envelhecimento, baseadas em indicadores confiáveis e uniformes, 

preparados, entre outras entidades, por organizações de estatísticas nacionais e 

internacionais.
18

 

 Abordando as teorias do envelhecimento, alguns autores as classificam em: clássicas, 

de transição e contemporâneas. Citando como exemplo de clássica a Teoria do 

Desenvolvimento ao Longo da Vida, de Bühler (1935), em que uma psicóloga alemã 

Charlotte Bühler estudou o curso do desenvolvimento humano a partir de 400 autobiografias 

de adultos vienenses coletadas no começo dos anos de 1930.  Os resultados apontaram para a 

existência de uma progressão ordenada de mudanças em atitudes, metas e realizações ao 

longo do desenvolvimento, replicando os movimentos de crescimento, culminância e 

contração observados no desenvolvimento biológico.
16

 

 O desenvolvimento não é um processo linear, mas apresenta uma dinâmica que 

envolve ganhos e perdas concorrentes, implica constantes recorrências às condições passadas 

e envolve considerável variabilidade intra e interindividual. Trinta anos mais tarde, Kühlen 

(1964) replicou a pesquisa de Bühler. Observou as mesmas tendências, mas apontou 

diferenças de estilo de perseguição de metas associadas às idades.
16

 

 Como principais teorias de transição têm-se a Teoria Psicossocial do Desenvolvimento 

da Personalidade ao Longo da Vida, de Erikson (1959), e a Sociointeracionalista do 

Desenvolvimento no Curso da Vida de Neugarten (1969).
16

 

 Finalmente, algumas classificadas como contemporâneas: Teorias de 

Desenvolvimento ao Longo da Vida e Teoria da Dependência Comportamental ao Longo da 

Vida de Baltes (1987/1997); Teoria da Seletividade Socioemocional ao Longo da Vida de 

Carstensen (1991); Teoria do Controle Primário e Secundário ao Longo da Vida de 

Heckhausen & Schulz (1995); e Teoria de Eventos Críticos ao Longo da Vida (1999).
16

 

 O envelhecimento pode ser considerado um processo dinâmico, como a própria vida. 

E, para além destas teorias citadas, existem muitas outras, que sevem como embasamento 

para este estudo, não sendo possível esgotá-las neste capítulo. 

 

2.2 LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE 

 

 Para saber o que o mundo já escreveu sobre o “Envelhecimento e capacidade de 

trabalho dos profissionais de saúde na atenção básica”, escolheu-se este como título da 
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revisão. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, definida como a análise sistemática 

e síntese da investigação sobre um tema específico de escopo amplo ou restrito com análise 

descritiva. Esse método é de particular importância quando existe a necessidade de resolver 

um problema clínico ou avaliar a utilização de determinado conceito no contexto científico.
19

 

 Para conferir cientificidade a esse estudo, foram realizadas as seguintes etapas: 

elaboração da questão norteadora; definição das bases de dados e estabelecimento de critérios 

de inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definições das 

informações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa; interpretação dos resultados e por último, apresentação da revisão.
19

 

 O estudo foi norteado pela seguinte questão: “Quais as abordagens científicas abordam 

a capacidade para o trabalho dos profissionais de saúde que atuam na atenção básica?”. 

 O levantamento bibliográfico incluiu os artigos indexados nas bases de dados: Medical 

Literarure Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed); Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

 A busca na literatura ocorreu no mês de novembro de 2017, com período temporal dos 

últimos dez anos (2008-2017). Os termos utilizados nas pesquisas, extraídos de Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e de Medical Subject Headings (MeSH), foram: Profissional de 

Saúde, Avaliação da Capacidade de Trabalho e Atenção Primária à Saúde bem como suas 

respectivas versões em inglês e espanhol. 

 A seleção dos artigos foi feita adotando os seguintes critérios de inclusão: tratar de 

artigos disponíveis nos idiomas, português, inglês e espanhol; que abordassem o 

envelhecimento associado à capacidade de trabalho do pessoal de saúde que desenvolve suas 

atividades na atenção primária à saúde e terem sido publicados nos últimos dez anos. Foram 

excluídos: os editoriais, cartas ao editor, resumos, opinião de especialistas, revisões, resenhas, 

livros, capítulos de livros, artigos duplicados, teses e dissertações. Para a seleção dos estudos, 

foram seguidas as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA), conforme apresentado na Figura 1.
20
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos, segundo as bases de dados. Niterói, 2018. 

 

 Para a análise e extração dos dados foi elaborado um roteiro com os seguintes dados: 

identificação da publicação, ano, país, delineamento da pesquisa, nível de evidência.
21  

I – 

aqueles que apresentaram evidências oriundas de revisões sistemáticas ou metanálise de 

relevantes ensaios clínicos; II – evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico 

randomizado controlado, bem delineado; III – ensaios clínicos bem delineados sem 

randomização; IV – estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; V – revisão 

sistemática de estudos descritivos e qualitativos; VI – evidências derivadas de um único 

estudo descritivo ou qualitativo; VII – opinião de autoridades ou relatório de comitês de 

especialistas; objetivo, resultado/amostra e conclusão.
21

 

 Quanto aos resultados dos artigos que compuseram a amostra desta revisão, chegou-se 

ao total de quatro, originárias do Brasil, Argentina, Suécia e Holanda, com n=1 (25,0%) para 

cada País; emergiram da base de dados da MEDLINE, n=2 (50,0%) da CINAHL, n=1 

(25,0%) da Web of Science – Salud Colect, n=1 (25%). Em relação ao ano de publicação, n=1 
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(25,0%) produzido em 2011, n=1 (25,0%) em 2012 e n=2 (50,0%) foram produzidos no ano 

de 2013. 

 Os estudos (100,0%) foram enquadrados no nível de evidência IV. A abordagem 

utilizada nos cinco estudos (100,0%) foi a quantitativa e as cinco pesquisas utilizaram o ICT 

que mede a capacidade para o trabalho, baseado na perspectiva do trabalhador. 

 

Quadro 1 – Demonstrativo de estudos incluídos na revisão integrativa 

 

Título País/Origem Bases e fontes Tipo de Estudo Ano Evidências 

E1 – Work capacity evaluation 

among nursing aides.
22 Brasil 

CINAHL – Revista da 

Escola de Enfermagem 

da USP 

Transversal 2011 IV 

E2 – Validez y confiabilidad del 

Indice de Capacidad para el 

Trabajo em trabajadores del 

primer nível de atención de 

salud em Argentina.
23 

Argentina 
Web of Science – Salud 

Colect 
Transversal 2012 IV 

E3 – The level of leisure time 

physical activity is associated 

with work ablility-a cross 

sectional and prospective study 

of health care workers.
24 

Suécia 
MEDLINE – BMC 

Public Health 

Transversal, 

longitudinal 
2013 IV 

E4 – Diferential effects of 

mental and physical health and 

coping style on work ability: a 

1-year follow-up study among 

aging workers.
25 

Holanda 
MEDLINE-J. Occup 

Environ Med. 
Transversal 2013 IV 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

 A partir da análise dos objetivos, observou-se que os artigos discorriam sobre 

avaliação da capacidade de trabalho, com diversidade de profissões, atividade física, saúde 

física e mental, idade e trabalho. Nos resultados a amostra variou de 100 a 8.842, sendo a 

maioria mulher. E, por fim, os estudos concluíram que o instrumento utilizado na avaliação da 

capacidade de trabalho é eficaz, pois aborda importantes elementos de controle para um 

envelhecimento laboral saudável. 

 O estudo denominado E1 teve como objetivo analisar a capacidade de trabalho dos 

auxiliares de enfermagem em uma instituição pública de saúde.
22

 Os resultados/amostra 

foram: as mulheres representaram 83,0% da amostra; tiveram capacidade de trabalho 

diminuída 14,0% e não houve associação com gênero; a faixa etária mais crítica foi de 45 a 55 

anos; idade e a obesidade tiveram relação negativa com a capacidade de trabalho e a amostra 

foi de 651 funcionários públicos - auxiliares de enfermagem. E, como conclusão, permitiu 
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identificar os fatores associados à capacidade inadequada de trabalho e os trabalhadores com 

capacidade de trabalho reduzida. 

 No estudo E2, o objetivo foi avaliar a validade e confiabilidade do ICT em 

profissionais de saúde da atenção primária à saúde.
23

 Os resultados/amostra foram: as 

mulheres representaram 72,0% da amostra; dessa amostra 35,0% eram médicos, 26,0% 

enfermeiros e 39,0% psicólogos, dentistas e agentes de saúde. O resultado da consistência 

interna do ICT foi de 80,0%, indicando uma boa confiabilidade; a amostra foi de 100 

profissionais de saúde da atenção primária. Concluíram que o ICT apresenta propriedades 

psicométricas adequadas, pode ser utilizado em estudos de associação entre aspectos de 

trabalho e seu impacto na saúde, trazendo informações que podem ser usadas para adotar 

medidas preventivas e restaurar a capacidade de trabalho. 

 Já o estudo E3 teve como objetivo avaliar a associação entre atividade física e 

capacidade de trabalho.
24

 Como resultados/amostra: as mulheres representaram 86,0% da 

amostra; a análise transversal mostrou um aumento da atividade física; na análise prospectiva 

os participantes com maior nível de atividade física tiveram resultados melhores no ICT; não 

fizeram associação com gêneros; a amostra final foi de 2.597 funcionários públicos. Tendo 

como resultado: o nível de atividade física parece estar relacionado com a capacidade de 

trabalho; a avaliação da atividade física pode ser uma ferramenta útil na prevenção da boa 

capacidade de trabalho; e, se garantida as melhorias no ambiente de trabalho, pode-se 

melhorar a capacidade do mesmo. 

 Por fim, o estudo E4 teve como objetivos: examinar se a saúde física e mental se 

relaciona de forma diferente com a capacidade de trabalho e se essas associações variam de 

acordo com o estilo do enfrentamento.
25

 Os resultados/amostra foram: os homens 

representaram 56,2% da amostra; a idade média da amostra foi 54 anos; o enfrentamento 

ativo, boa saúde física e mental ajuda na alta capacidade de trabalho e o enfrentamento fraco 

ou ausente influencia negativamente a capacidade de trabalho. O total da mostra foi de 8.842 

funcionários com idades entre 45 a 64 anos. As conclusões foram: estilos de enfrentamento 

bem-sucedido, boa saúde física e mental favorecem a elevada capacidade para o trabalho, 

assim, ajuda nos enfrentamentos; estimular as habilidades e manter os funcionários motivados 

pode melhorar a empregabilidade sustentável. 

 A discussão desta revisão de literatura foi focada na análise da capacidade para o 

trabalho de profissionais que atuam na atenção básica e suas possíveis relações entre o 

processo de envelhecimento e a capacidade laboral. 
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 Destaca-se que o envelhecimento causa alterações no organismo e perdas progressivas 

de capacidade para o trabalho. Aos 30 anos, o indivíduo atinge o máximo do desenvolvimento 

intelectual, sensorial e motor, podendo alcançar a excelência no seu desempenho; porém, as 

adversidades podem antecipar o envelhecimento fisiológico e afetar a capacidade para o 

trabalho.
26

 

 Muitos trabalhadores estão envelhecendo em idade produtiva, evidenciando a 

necessidade de melhoria do condicionamento físico assim como a redução da demanda física 

das tarefas executadas, por meio de medidas, para que o indivíduo se sinta motivado e 

satisfeito em suas atividades laborais, pessoais e sociais.
27

 

 Nos estudos analisados, a idade média do início do declínio da capacidade para o 

trabalho foi de 46 anos. A idade também é identificada como fator determinante da 

capacidade para o trabalho. O envelhecimento cronológico tende a ser acompanhado pelo 

aparecimento ou agravamento de diversos tipos de doenças favorecendo a deterioração da 

capacidade funcional física e mental.
22-25

 Indivíduos mais idosos apresentam ICT reduzido em 

relação aos mais jovens.
29

 

 O instrumento ICT mede a capacidade para o trabalho, na perceptiva do próprio 

trabalhador, e pode ser conceituada como: o quão bem está ou estará um trabalhador no 

presente ou em um futuro próximo e, o quão capaz ele pode executar as atribuições laborais, 

em função das exigências de seu estado de saúde e de sua capacidade física e mental.
30

 

 A mensuração da capacidade para o trabalho através do instrumento ICT esteve 

presente nos quatro estudos,
22-25

 a fim de avaliar e detectar alterações, predizer a incidência de 

incapacidade precoce e subsidiar medidas preventivas de manutenção da saúde dos 

trabalhadores.
31

 

 Este instrumento considera a percepção do próprio trabalhador e apresenta de sete a 

quarenta e nove dimensões que classificam a capacidade para o trabalho, permitindo 

direcionar a adoção de medidas corretivas e de apoio. Outra vantagem é a facilidade em 

preenchê-lo, a simplicidade e o baixo custo.
31

 

 Em relação à variável sexo, quatro estudos
22-25 

evidenciaram que o sexo feminino tem 

maior risco para perda da capacidade para o trabalho. Situação que é influenciada pelas piores 

condições de trabalho e salariais que apresentam em relação aos homens e, ainda, pela dupla 

jornada de trabalho, justificada por menores rendimentos e por necessidade, e não por 

satisfação. Esses eventos colocam-nas em desvantagens na manutenção da capacidade para o 

trabalho, apresentando 2,1 vezes mais chances de ter o ICT baixo ou moderado comparado 

aos homens.
27,29
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 Em relação à saúde mental e física, estudos evidenciam que ambas contribuem para a 

capacidade de trabalho futuro e sugerem que as instituições organizacionais criem 

conscientização sobre a importância da saúde entre os funcionários, que promovam aptidão 

física ou que reduzam os sintomas de estresse, a fim de promover a boa capacidade de 

trabalho dos mais velhos.
24-28

 

 A Atenção Primária à Saúde é desenvolvida com alto grau de descentralização, 

capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. 

Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
32

 

 Dessa maneira, percebe-se que o campo de atuação na atenção básica tem 

características peculiares e evidencia-se o processo de trabalho multiprofissional e em equipe, 

devendo ter conceitos bem desenhados e articulados referentes à capacidade de trabalho e 

envelhecimento, a fim de garantir qualidade e satisfação aos profissionais de saúde.
32

 

 Todos esses resultados podem coadjuvar para o entendimento do dinâmico processo 

de envelhecimento e mostrou-se evidente que estudos longitudinais ou de coorte são mais 

eficazes para abordar o tema “Envelhecimento”, principalmente se associado à capacidade 

para o trabalho.
33

 Faz-se então necessário, que mais pesquisas sejam desenvolvidas neste 

imenso campo de atuação, prevenindo o envelhecimento precoce, as doenças ocupacionais e 

preservando a alta capacidade para o trabalho dos vários profissionais que atuam nesta área. 

 Nas várias buscas nas bases de dados, emergiram poucas produções científicas sobre o 

envelhecimento e a capacidade para o trabalho de profissionais de saúde que atuam, 

especificamente, na atenção primária à saúde. Justificando a inclusão de um estudo que dentre 

todos os artigos que emergiram das buscas, somente ele tratava especificamente de 

profissionais desta área e fez associação com a capacidade para o trabalho.
23

 

 Os dados encontrados neste estudo evidenciam que a temática em questão, possui 

potencial de investigação e pode ser bem mais estudada. Mostrou também, que a avaliação da 

capacidade para o trabalho possibilita intervir, por meio da promoção da saúde, de ações 

específicas que contribuam para postergar as incapacidades, bem como reabilitar as 

incapacidades detectadas e melhorar a qualidade de vida dos profissionais. 

 Devido ao processo de envelhecimento da população, muitos países, como o Brasil, 

devem manter e até mesmo aumentar a participação no trabalho de funcionários mais velhos. 

Perder a valiosa experiência e conhecimento desses profissionais, que anteriormente eram 
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tidos como indesejáveis para muitas organizações, na atualidade, já está sendo repensado. No 

entanto, falta aplicabilidade de políticas públicas eficazes visando à saúde do trabalhador com 

objetivo de prevenir doenças ocupacionais evitáveis; ainda apresenta-se deficitária. 

 Desse modo, faz-se necessário planejamento e implementação de ações de intervenção 

educativas, preventivas e assistenciais, pautadas na avaliação das condições de saúde do 

trabalhador associada à sua capacidade para o trabalho. 

 

2.3 CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

 

 Em outubro de 1995, na International Ergonomics Association Conference, 

promovida pela Associação Brasileira de Ergonomia, no Rio de Janeiro, e no encontro em São 

Paulo, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no curso 

Envelhecimento e Trabalho, esteve presente o professor Juhani Ilmarinen, do Instituto de 

Saúde Ocupacional da Finlândia. Este professor, junto com outros estudiosos desta área, 

compõem a base teórica de questões  relacionadas ao tema.
30

 

 Por ocasião desses encontros, formou-se um grupo, constituído por pesquisadores de 

diversas instituições, com o propósito de responder questionamentos, como por exemplo: 

como o envelhecimento infuencia a capacidade produtiva em diferentes categorias 

profissionais; como identificar trabalhadores que necessitam de apoio do serviço de saúde 

ocupacional; quais as medidas de intervenção e promoção de saúde para previnir perdas e 

manter a capacidade de trabalho, dentre outras. Então, tema como esse levantou um grande 

interesse, pois pouco se conhecia acerca das relações entre envelhecimento e trabalho.  A 

partir desse grupo surgiu a ideia de traduzir o manual Work Ability Index, utilizando uma 

versão inglesa, traduzida do original, que foi escrito em finlandez.
30

 

 Falando um pouco mais do contexto histórico na Finlândia, a rápida mudança 

estrutural que ocorreu no comércio e na indústria nos anos 60 e 70 estabilizaram-se na década 

de 1980. Contudo, o trabalho continuou a mudar, principalmente com a implantação de novas 

tecnologias. Nos anos 80, Ilmarinem e Tuomi desenvolveram o modelo de capacidade para o 

trabalho baseado no conhecimento de que apenas o próprio trabalhador poderia resumir os 

fatores que contribuem para sua capacidade para o trabalho.
30

 

 O ICT é um instrumento validado por várias pesquisas realizadas por mais de uma 

década (1981-1992) pelo Finnish Institute of Occupational Health (Instituto Finlandêz de 

Saúde Ocupacional). Este índice tem sua definição conceitual pautada na perspectiva do 

trabalhador, ou seja, “Quão bem está, ou estará, um(a) trabalhador(a) presentemente ou num 
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futuro próximo, e quão capaz ele ou ela podem executar seu trabalho, em função das 

exigências, de seu estado de saúde e de suas capacidades físicas e mentais”.
 
 Este instrumento 

possui boa aplicabilidade, serve como importante ferramenta para o controle de doenças 

ocupacionais. O questionário que compõe este instrumento pode sofrer pequenas alterações na 

linguagem com a intenção de garantir a intelecção do texto, porém, deve-se manter o mais 

próximo do original.
30

 

 A capacidade para o trabalho refere-se a uma capacidade para lidar com as demandas 

do trabalho e é uma definição menos ampla que capacidade funcional. A capacidade para o 

trabalho não pode ser analisada apenas pelas características individuais, ou seja, a capacidade 

para o trabalho não é apenas a relação entre os pré-requisitos individuais e as demandas do 

trabalho, ao invés disso, é a característica do sistema que é formado em cada situação concreta 

pelo trabalhador, o trabalho e a organização do trabalho. A capacidade para o trabalho é uma 

condição resultante da combinação entre recursos humanos em relação às demandas físicas, 

mentais e sociais do trabalho, gerenciamento, cultura organizacional, comunidade e ambiente 

de trabalho.
30

 

 O constructo de capacidade para o trabalho teve origem no modelo estresse-desgaste 

de Rutenfraz e Colquhoun, em que o desgaste resultante de cargas físicas e mentais do 

trabalho pode diminuir a capacidade para o trabalho e levar ao aparecimento de doenças.
34

 

 A capacidade para o trabalho teria uma estrutura semelhante a uma casa, como 

representado na Figura 2. 
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Figura 2 – Casa de capacidade de trabalho multidimensional: enfrentamento, controle, participação.
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 Na estrutura central da capacidade de trabalho, os recursos do indivíduo formam os 

primeiros três andares e são compostos de saúde e capacidade funcional, conhecimentos e 

valores e atitudes, respectivamente. O quarto andar consiste no ambiente de trabalho, no 

conteúdo e nas demandas do trabalho, comunidade de trabalho e organização do trabalho. 

Supervisão e gerenciamento também fazem parte deste andar. No entorno imediato da casa de 

capacidade de trabalho são as organizações que apoiam o trabalho (por exemplo, cuidados de 

saúde ocupacional e segurança) bem como a família e a comunidade próxima (parentes, 

amigos, conhecimentos), por exemplo. A camada mais externa é a sociedade, cuja 

infraestrutura e as políticas e serviços sociais, de saúde e profissionais formam a macro 

ambiente de habilidade de trabalho.
34

 

 Detalhando um pouco mais, o primeiro andar é composto por recursos humanos, como 

a saúde, a função física, mental e social sendo o mais importante para manter a capacidade 

para o trabalho durante toda a vida. É a força para o trabalho para toda a vida.
34

 

 O segundo andar está cada vez mais sendo cobrado nos dias atuais. O uso de novas 

tecnologias mudou e muda constantemente a organização do trabalho, a natureza das tarefas e 

o conhecimento que necessitam de novas competências ocupacionais. Uma nova tecnologia 

pode ter influência negativa, tais como: um aumento de carga física ou mental e um aumento 

no estresse em geral. Mas, também pode ter efeito positivo como: diminuição dos acidentes 

de trabalho.
34

 

 O terceiro andar é o social e os valores morais do trabalhador. A estima, o respeito e a 

justiça desempenham um papel tão importante como o comprometimento com a organização, 

a motivação e o engajamento. Estes valores influenciam a capacidade e a motivação para a 

aprendizagem e a qualificação.
34

 

 Finalmente, o quarto andar, que é o maior e mais pesado andar da casa, resume todos 

os aspectos do conteúdo do trabalho (físicos, psicológicos e sociais), o ambiente de trabalho e 

a sua organização. Aqui os gerentes possuem papeis centrais influentes, podendo promover 

possibilidades de desenvolvimento da equipe e influenciar diretamente o trabalho. Se os 

recursos dos indivíduos estão em equilíbrio, com este andar, a capacidade de trabalho tenderá 

a ser boa. A família, a vida social e a sociedade também têm impacto na capacidade de 

trabalho.
34
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Assim, todos os andares
I
 precisam estar equilibrados entre si. Se a capacidade de 

trabalho é baixa em um indivíduo ou grupo de trabalho, todos os quatro andares devem ser 

considerados. 

 As estruturas centrais da capacidade de trabalho mudam consideravelmente durante a 

carreira, o envelhecimento pode mudar os recursos do trabalhador e, por consequência, sua 

vida profissional e os autores retromencionados fornecem bases para estudar com mais 

propriedade o processo de envelhecimento em profissionais de saúde na atenção básica. 

 

2.4 ENVELHECIMENTO FUNCIONAL 

 

 Ao longo da vida, o ser humano passa por um processo natural de envelhecimento. 

Com o trabalhador acontece o mesmo, ele passa por processo de aprendizado, crescimento e 

envelhecimento laboral. Avaliar a idade funcional dos trabalhadores é fundamental para a 

sociedade, organização e seus stakeholders
II

, a fim de que sejam definidas políticas e 

estratégias que proporcionem envelhecimento produtivo da força de trabalho.
35

 O 

envelhecimento funcional se refere a um processo natural que sofre influência de elementos 

próprios do trabalho. As condições e ambiente de trabalho, dentro do conceito de ergonomia, 

impactam na saúde do trabalhador, e acarretam num envelhecimento funcional natural, 

precoce, ou, até mesmo, tardio.
36

 

 O envelhecimento se distingue por modificações graduais e inevitáveis. Durante esse 

processo, incidem alterações com potenciais de aumentar a vulnerabilidade e suscetibilidade à 

doenças e agravos. Algumas condições são capazes de desencadear progressivo 

comprometimento funcional. A capacidade funcional dimensiona a aptidão e a independência 

no cumprimento de atividades diretamente relacionadas com o autocuidado e com a 

participação social.
37

 

 Trabalhadores mais velhos são mais qualificados e produtivos, mas também podem ser 

os mais vulneráveis. As empresas precisam dispor de programas e políticas que possam 

auxiliar estes trabalhadores, a fim de que eles estejam preparados para o trabalho e viver bem.
 

As condições de trabalho são influenciadas por doenças crônicas, agravando a situação dos 

trabalhadores mais velhos.
36

 

                                                                   

I
 O autor utilizou o termo “andares” como forma representativa na figura de uma casa para representar a 

capacidade de trabalho e suas interfaces.
34

 
II
 Stakeholder: stake significa interesse, participação, risco; holder significa aquele que possui. Conceituando 

Stakeholder, na visão administrativa, é uma pessoa ou grupo de pessoas que possui participação, investimento 

ou ações e interesse em uma determinada empresa ou negócio. 
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 A diminuição ou perda da capacidade funcional leva à incapacidade funcional, muitas 

vezes, consequência do processo de envelhecimento e da diminuição da prática de atividade 

física, que pode levar à perdas importantes na condição cardiovascular, força muscular e no 

equilíbrio. Trabalhadores com boa saúde tendem a não querer se aposentar antecipadamente, 

permanecendo, assim, mais tempo no mercado de trabalho.
38

 

 Diante de todos esses conceitos, a preocupação com a vigilância do processo de 

envelhecimento é questão sine qua non
III

 para a boa capacidade funcional e 

consequentemente, para o acompanhamento da saúde do trabalhador. 

 

  

                                                                   

III
  O termo sine qua non ou conditio sine qua non é uma expressão que originou-se do termo legal em latim que 

pode ser traduzido como “sem a/o qual não pode ser”. Refere-se a uma ação cuja condição ou ingrediente é 

indispensável e essencial. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo transversal, de caráter quantitativo, utilizando como 

instrumento de análise a escala de Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT). 

 O estudo transversal viabiliza a determinação simultânea entre o fator de interesse e o 

desfecho em uma investigação, realizada em uma população bem definida em determinado 

momento.
39-40

 

 A pesquisa de caráter quantitativo permite representar, quantitativamente, as relações 

entre os eventos.
41

 Cabe lembrar que o presente estudo seguiu as diretrizes da iniciativa 

Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (Iniciativa 

STROBE).
42

 

 Os itens que compõem o STROBE são relacionados às informações que devem estar 

presentes no título, resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão de artigos 

científicos, conforme tabela apresentada no Anexo 2.
43

 A lista de verificação e os documentos 

que descrevem a iniciativa STROBE foram elaborados por meio de um processo de 

colaboração que inclui pesquisadores que trabalham na área de epidemiologia, estatística e 

metodologia de pesquisa, além de editores de diversas revistas científicas.
43

 

 

3.2 CENÁRIO E PARTICIPANTES 

 

 
Nesse sentido, salienta-se que a pesquisa ocorreu em Unidades de Saúde do Programa 

Médico de Família, da Rede Básica da cidade de Niterói - Região Metropolitana II do RJ. O 

cenário do estudo foram as Unidades da Regional de Saúde Praias: Baía I (Unidade: Ponta da 

Areia); Baía II (Unidades: Preventório I e II, Jurujuba, Palácio, Vital Brasil, Martins Torres, 

Souza Soares e Viradouro). As Unidades do Cavalão e Alarico de Souza – Morro do Zulu 

tiveram que ser excluídas devido ao risco de violência aumentado. Foram realizadas três 

tentativas de acesso a estas unidades durante o período de julho a outubro de 2018. 

 Niterói é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio 

de Janeiro, Região Sudeste do Brasil. De acordo com o Plano Diretor de Niterói (Lei nº 

1.157/92), dividiu-se o município em doze Regiões Administrativas: Leste; Norte I, II e III; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
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Oceânica I e II; Pendotiba I e II; Praias da Baía I, II, III e IV. Praias da Baía I - Centro, Ponta 

d’Areia, São Domingos, Morro do Estado, Fátima e Gragoatá; Praias da Baía II - Icaraí, Ingá 

e Boa Viagem; Praias da Baía III - Santa Rosa, Viradouro, Pé Pequeno e Vital Brasil; Praias 

da Baía IV - São Francisco, Charitas, Cachoeira e Jurujuba.
44 

Atualmente, os bairros que 

compõem a Região Administrativa Praias da Baía I são: Ponta da Areia e Ilha da Conceição. 

Alguns bairros das Regiões Administrativas Praias da Baía III e IV foram agrupadas na 

Regional Administrativa Baía II.
IV

 

 Os participantes eram os profissionais, que atuavam nas Regiões Administrativas 

Praias da Baía I e II, já relacionadas acima, independente do gênero, do vínculo empregatício, 

que se dispuseram a colaborar com a realização deste estudo. Foram excluídos, os 

funcionários que não concordaram em participar por motivos próprios. 

 O total de profissionais oficialmente escalados nas unidades das Regionais 

Administrativas Praias da Baia I e II era de n=118. Como houve exclusões das Unidades do 

Cavalão e Alarico de Souza, por inviabilidade de acesso, devido à violência da área e aviso de 

alerta vermelho, que é um sinal proibitivo para acesso à Unidade de Saúde, o quantitativo 

total passou a ser de n=105 profissionais. Deste total, n=88 profissionais participaram da 

pesquisa, que gerou um percentual de abrangência de 84%. Os demais profissionais se 

enquadram nos critérios de exclusão. 

 A escolha da amostra foi aleatória, ou seja, participaram da pesquisa os profissionais 

que estavam trabalhando na Unidade do Programa Médico de Família e que aceitaram 

participar do estudo. Amostragem aleatória, de forma geral, estudos transversais e/ou de 

prevalência, requerem amostragem aleatória de uma população. Uma amostragem 

probabilística aumenta substancialmente a chance de os participantes serem representativos da 

população-alvo, assegurando a validade interna do estudo e possibilitando explorar os 

resultados (validade externa) do estudo para outras comunidades.
45 

 

3.3 ABORDAGEM E INSTRUMENTO 

 

 A abordagem ocorreu em um encontro apresentando: convite verbal, explicação sobre 

os propósitos da pesquisa e o questionário composto de perguntas fechadas, conforme 

especificada na metodologia proposta, para avaliar o ICT do profissional de saúde, dispostos 

nos Apêndices 2 e 3. 

                                                                   

IV
 Informações fornecidas pelo coordenador enfermeiro responsável pelas unidades selecionadas como cenário 

do estudo. 
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 O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) é um instrumento composto de duas 

partes: a primeira parte é um questionário de dados gerais dos profissionais de saúde da 

atenção básica; e a segunda parte é o Índice de Capacidade para o Trabalho propriamente dito, 

em que o profissional se autoavalia na sua capacidade para o trabalho, no momento atual e em 

um futuro próximo. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Foram respeitados os aspectos éticos, em conformidade com a Resolução nº 466/2012, 

sobre Pesquisas Envolvendo Seres Humanos.
46

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro – CEP CMM/ HUAP nº 

143/2010, como parte de uma pesquisa maior intitulada: “Educar para melhor cuidar - uma 

cartografia das necessidades de saúde de usuários da atenção básica” (Anexo 1). 

 Antes da coleta de dados, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE 

(Apêndice 1) foi fornecido para assinatura de cada participante, o qual foi informado sobre os 

objetivos da pesquisa, além de ser conferido aos participantes, o direito à desistência sem que 

o mesmo incorra em qualquer tipo de ônus financeiro, moral ou psicológico.  

 A pesquisa empírica será realizada com o compromisso de preservar a identidade dos 

participantes.  

 Por ocasião da pesquisa também foi informado ao participante da pretensão do retorno 

em dois anos para reavaliação da capacidade para o trabalho e de sua saúde ocupacional. As 

perguntas tiveram como base o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), foram feitas pela 

pesquisadora aos participantes e compiladas através do aplicativo Magpi.
V
 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados ocorreu no período de julho a novembro de 2018, após a autorização 

da Secretaria Municipal de Saúde da Região, intermediado pelo Coordenador das Unidades 

participantes da pesquisa. O encontro do pesquisador com a Coordenação aconteceu em junho 

de 2018 em uma das unidades participantes, sendo na ocasião fornecido um exemplar 

                                                                   

V
 Magpi é um aplicativo que serve para implantar formulários de coleta de dados móveis e transformá-los em 

banco de dados. Oferece ferramentas para coleta de dados móveis, mensagens e visualizações que permitem 

reunir informações, gerenciar equipes, obter entendimento, entre outros recursos. Disponível no Magpi 

datadyne – Apps no Google Play - https://home.magpi.com/ 
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completo do projeto, incluindo: o instrumento para coleta de dados, TCLE e outras 

informações pertinentes à pesquisa. Após este encontro, o coordenador se reuniu com as 

equipes e previamente explanou a pesquisa, proferindo a autorização para o início do estudo. 

A coleta de dados foi realizada em salas disponibilizadas pelas equipes das Unidades de 

Saúde participantes.  

 O tempo médio para os participantes responderem todas as perguntas do instrumento 

foi de vinte (20) minutos e o tempo médio da permanência do pesquisador em cada unidade 

de saúde foi de quatro (04) horas. Em algumas unidades foi necessário mais de uma visita, 

devido à intensa atividade laboral no momento e a falta de disponibilidade da equipe para 

dispor do tempo mínimo para responder o instrumento de pesquisa. Todas as visitas foram 

previamente agendadas com o coordenador responsável pelas unidades participantes. 

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em uma 

planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o banco de dados da 

pesquisa. O programa Microsoft Excel também foi utilizado para construção de alguns 

gráficos descritivos. Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do programa 

IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0. 

 Foram consideradas as seguintes variáveis de interesse para este estudo: a) variáveis 

preditoras – sociodemográficas: sexo, idade, idade que começou a trabalhar, categoria 

profissional, escolaridade, tempo de serviço, faixa salarial, vínculo empregatício, carga 

horária semanal da instituição, carga horária semanal total, tempo de serviço, adicional de 

insalubridade, local de trabalho, unidade de lotação, risco de violência; b) epidemiológicas: 

lesões e doenças atuais; c) variável de desfecho: Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) 

diminuído. 

 A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis característicos 

dos profissionais e foi feita baseada na construção de gráficos, distribuições de frequências e 

cálculo de estatísticas descritivas (proporções de interesse para todas as variáveis e cálculo de 

mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação –    para as 

variáveis quantitativas). A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi 

considerada baixa se         , moderada se               e alta se        . 

 A análise inferencial teve como objetivo avaliar a significância estatística das 

diferenças observadas entre grupos; e foi baseada em testes de significância estatística para 
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analisar se são significativas as associações entre variáveis e as diferenças encontradas na 

distribuição das variáveis quantitativas de distintos grupos ou distintas variáveis.
47

 

 Na análise inferencial, para verificar se existe associação significativa entre duas 

variáveis qualitativas, objetivou-se usar o Teste Qui-Quadrado, e quando o teste qui-quadrado 

se mostrou inconclusivo e foi adequado, foi usado o Teste Exato de Fisher.  

 Na Análise Inferencial de uma variável quantitativa, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelo Teste de Shapiro-Wilk (SW). Quando a hipótese de 

distribuição normal não foi rejeitada nos grupos a serem comparados, a comparação da 

variável quantitativa dos profissionais de dois grupos independentes, como, por exemplo, do 

grupo feminino e masculino, foi feita pelo teste t-de Student. Quando para ambos os grupos a 

hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a comparação da distribuição da 

variável quantitativa de dois grupos independentes foi feita pelo teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. Mais de dois grupos independentes foram comparados pelo teste de Kruskall-

Wallis devido ao pequeno tamanho amostral dos grupos. 

 A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de 

Correlação, pelo coeficiente de Correlação de Spearman. A significância do coeficiente de 

Correlação foi avaliada pelo teste do Coeficiente de Correlação, pelo qual conclui-se que um 

coeficiente é significativamente não nulo se o p-valor do teste for menor que o nível de 

significância 0,05. A correlação foi considerada forte se o coeficiente de correlação 

apresentasse valor absoluto maior que 0,7. 

 Todas as discussões foram realizadas ao nível de significância máxima de 5% (0,05), 

ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes de significância estatística: rejeição 

da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi menor que 0,05. Inúmeras 

pesquisas quantitativas seguem esta metodologia e atingem os objetivos propostos.
48-49

  

 

3.7 ELABORAÇÃO DO PRODUTO 

 

 Os mestrados profissionais dirigem o foco aos processos formativos e de investigação 

para o trato de problemáticas relativas ao ambiente profissional dos pós-graduandos e ao 

desenvolvimento de produtos que visem soluções e ou encaminhamentos e ou intervenções 

no âmbito das problemáticas apresentadas. Por estarem voltados para o uso, geração e 

experimentação de materiais, técnicas, processos, projetos, metodologias, aplicativos, etc., os 

mestrados profissionais são, no interior da própria área da Educação, um espaço importante de 

aplicação de desenvolvimento, de avaliação e de inovação, no âmbito dos processos 
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formativos e de investigação, do próprio campo da educação, assim como de quaisquer áreas 

profissionais.
50

 

 O produto desta pesquisa é um mapeamento da capacidade para o trabalho dos 

profissionais de saúde da Atenção Básica como forma de contribuir de algum modo, com a 

saúde do trabalhador desta área, sinalizando para os gestores públicos a necessidade de se 

implementar ações sistematizadas de avaliação, monitoramento e intervenção das condições 

de saúde, visando a qualidade de vida, índices adequados de capacidade para o trabalho e 

envelhecimento funcional saudável dos profissionais de saúde no contexto laboral. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Os resultados foram compilados do instrumento Índice de Capacidade para o 

Trabalho, que gerou dados estatísticos comprobatórios e robustos. Sendo descritos, 

categorizados e organizados de forma clara, atendendo aos objetivos gerais e específicos da 

pesquisa epidemiológica. 

 Etimologicamente, a palavra epidemiologia provém da língua grega e é composta por 

três étimos: Epi (sobre), Demós (povo) e Logos (estudo), portanto, epidemiologia se refere ao 

termo “estudo sobre a população”.
51

 

 Este estudo alcançou-se um percentual de abrangência de 84%, ou seja, dos 105 

profissionais lotados nas Unidades de Saúde participantes da pesquisa, 88 pessoas 

compuseram a amostra. Esse percentual assegura que houve interesse da equipe em participar 

do estudo, dando robustez a esta pesquisa epidemiológica e gerando diagnóstico da situação 

de saúde dos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 Estudos mostram que a realização do diagnóstico da situação de saúde de determinada 

população é um dos mais importantes da epidemiologia e é comumente baseado em dados 

estatísticos sobre a saúde, ou a sua falta, do conjunto ou de algum seguimento da população. 

A utilidade da epidemiologia, neste caso, é fornecer orientações e fundamentação necessária 

para o aprofundamento da análise.
52 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO  SOCIODEMOGRÁFICA  E  EPIDEMIOLÓGICA  DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 Perfil dos profissionais 

 

 A amostra desta pesquisa é formada por 88 profissionais do Programa de Saúde da 

Família, das áreas Baía I (10 profissionais, 11,4%) e Baía II (78 profissionais, 88,6%) do 

município de Niterói. A Tabela 1 traz a distribuição de frequências de profissionais por 

Unidade Básica de Saúde. Destacam-se as participações de profissionais das Unidades 

Jurujuba (20,5%), Viradouro (14,8%) e Souza Soares (12,5%). 
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Tabela 1 – Distribuição de frequências de profissionais de saúde que atuavam nas USF de 

Niterói, por Unidade de Saúde 

 

Unidade 

Global 

n=88 

F % 

Jurujuba 18 20,5 

Martins Torres 7 8,0 

Palácio 8 9,1 

Ponta d'Areia 10 11,4 

Preventório I 9 10,2 

Preventório II 7 8,0 

Souza Soares 11 12,5 

Viradouro 13 14,8 

Vital Brasil 5 5,7 

 

 Sexo 

 

 Do total de 88 profissionais, 71 eram do sexo feminino (80,7%), conforme mostra 

distribuição da Figura 3. A diferença entre estas proporções é significativa sob o ponto de 

vista estatístico (p-valor=0,000 do teste Binomial). Pode-se afirmar portanto, que há um 

predomínio significativo de mulheres nesta população de profissionais de saúde. 

 A feminilização das ocupações e profissões de saúde já é uma tendência nacional e 

internacional. Desde o ano 2000, o censo revela que as mulheres constituíam a maior parte 

dos estudantes de nível superior na área da saúde, mesmo nas profissões historicamente 

masculinas, como medicina e odontologia.
53 

 Este resultado está em consonância com outros estudos sobre o tema, inclusive 

internacionais, com destaque para a França, que aparece com um número cada vez maior de 

profissionais do sexo feminino, não só da área de saúde, mas com abrangência de todas as 

profissões.
54

 Estes resultados foram semelhantes a outras pesquisas realizadas na Espanha.
55 
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Figura 3 – Distribuição do sexo dos profissionais de saúde que atuavam nas USF de Niterói. 
 

 Categoria profissional 

 

 A pesquisa envolveu diversos tipos de profissionais, conforme mostra distribuição da 

Tabela 2.  Destaca-se a frequência de agentes comunitários de saúde (33,0%), com maior 

participação na composição da amostra.  A distribuição em ordem crescente das frequências 

do tipo de profissional de saúde pode ser vista na Figura 4. 

 

Tabela 2 – Distribuição de frequências da ocupação dos profissionais de saúde que atuavam 

nas UFS de Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino
19,3%

Feminino
80,7%

Tipo de profissional 

Global 

n=88 

F % 

Recepcionista/ Telefonista 2 2,2 

Agente Comunitário De Saúde 29 33,0 

Cirurgião Dentista 3 3,4 

Enfermeiro 17 19,3 

Fonoaudiólogo 1 1,1 

Médico 17 19,3 

Técnico De Enfermagem 19 21,6 
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Figura 4 – Distribuição de frequências do tipo de profissional de saúde. 

 

 Dentre as categorias profissionais destacou-se a frequência de agentes comunitários de 

saúde (ACSs) com 33,0%, sendo a maior participação na composição da amostra, seguida 

pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e dentista.  

 A Equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo: médico generalista, ou 

especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro 

generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes 

comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde 

Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar e/ou 

técnico em Saúde Bucal.
56

 

Vale destacar que os ACSs são normalmente pessoas da própria comunidade, que 

participaram de processo seletivo público e passam a compor a equipe de saúde, mesmo não 

tendo formação específica na área. 

 Verifica-se que os ACSs assumem um dos principais, talvez o maior papel, na 

promoção da saúde pública dos Municípios brasileiros, principalmente na última etapa da 

execução das atividades de tratamento de doenças, assumindo a função, ousa-se dizer, de um 

“super servidor” da saúde pública no Brasil, por ser também o intermediário direto entre os 

profissionais de nível superior e a população.
57

 

 Na legislação atual, a Lei nº 13.595, de 05 de janeiro de 2018 altera a Lei nº 11.350, de 

5 de outubro de 2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as 

condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e 

33,0%
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continuada e a indenização de transporte dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).
57

 

 O art. 3º dispõe que o Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício 

de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde 

preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade 

assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da 

cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.
58

 

 Os ACSs e ACEs atuam no campo da política pública de saúde, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde – SUS; política essa que se contrapõe à força dos interesses privados, que 

lutam pelo controle da gestão privada dos serviços públicos. Interesses esses manifestos pela 

via da terceirização, e/ou mesmo manifesto na trama e na ofensiva de desqualificação de que 

tudo que é público é, e deve ser ruim, precário, e tudo que é privado é ótimo, competente, 

enfim, de excelência.
59

  

 

 Características socioeconômicas dos profissionais 

 

 As distribuições de frequências de variáveis que determinam o perfil socioeconômico 

dos profissionais são exibidas na Tabela 3. O profissional de saúde da população desta 

pesquisa é tipicamente do sexo feminino (80,7%), tem de 23 a 49 anos (76,2%), começou a 

trabalhar na faixa de 15 a 19 anos (42,0%), é casado (37,5%), tem ensino médio completo 

(39,8%), ou pós-graduação completa (29,5%), tem salário típico de 1 a 2 salários mínimos 

(51,1%).  

 Quanto às questões de trabalho, o profissional típico de saúde destas UBS não possui 

outras atividades de trabalho (85,2%), trabalha, no total, 40 horas por semana (87,5%), tem 

tempo de experiência de trabalho de 9 a 27 anos (62,5%) e trabalha na unidade de saúde há 

menos de 1 ano (30,7%) ou de 5 a 9 anos (25,0%). Todos os profissionais trabalhavam 40 

horas por semana na instituição, não recebiam gratificação por insalubridade, não eram 

concursados, não tinham carteira assinada ou qualquer vínculo empregatício e somente uma 

médica era terceirizada.  

A questão da falta de vínculo empregatício e a precarização de contratos dos 

profissionais no campo da Atenção Básica de Saúde é gritante. Resultados mostram, neste 

estudo, que todos (100%) os profissionais não possuem estabilidade em seu trabalho e seus 
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direitos trabalhistas encontram-se aviltados pela política de “quanto menor o vínculo 

empregatício, maior é a economia de verba do órgão contratante”, indo totalmente contra os 

direitos trabalhista, legalmente em vigor. Realidade que não é privativa do Brasil e totalmente 

globalizada. 

Neste bloco de resultados, o que se apresenta com alto grau de relevância é a questão 

da insalubridade, em que 100% dos profissionais não percebem esta gratificação. Este 

adicional que, por lei, é um direito dos trabalhadores que exercem suas atividades laborais em 

ambiente insalubre ou perigosos, não é disponibilizado nos proventos nem sequer fornecida 

alguma justificativa pelo órgão pagador. 

 O adicional de insalubridade é um direito concedido aos servidores que trabalham 

diretamente expostos a agentes nocivos à saúde, como agentes químicos e biológicos, 

radiações, vibrações, frio, umidade, exposição de calor e outros, podendo ser em grau mínimo 

(10% sob o valor do salário), médio (20% sob o valor do salário) e máximo (40% sob o valor 

do salário).
60

 

 Este adicional ainda é regido pela nossa Carta Magna em seu artigo 7°, que define a 

insalubridade como um direito do trabalhador, assim como a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, CLT, em seus artigos 189 a 192, a qual aduz sobre a responsabilidade do 

Ministério do Trabalho em regular quais atividades serão consideradas insalubres, a 

caracterização da insalubridade, os limites de tolerância, os meios de proteção e o tempo 

máximo de exposição.
61

 

 Estudo da Intuit prevê que, até 2020, 43% dos trabalhadores americanos serão 

contratados independentes. Movimento impulsionado, entre tantas forças (destruição de 

postos de trabalho), pela era digital, onde o trabalho é cada vez mais móvel. A equação é o 

trabalhador podendo selecionar entre empregos e projetos temporários em todo o mundo e, 

em contrapartida, o empregador também escolhendo os melhores profissionais para suas 

demandas específicas e pontuais.
62

 

  



47 

Tabela 3 – Características socioeconômicas dos profissionais de saúde que atuavam nas USF 

 

Variável 

Global 

n=88 

F % 

Idade 23 | 30  13 14,8 

 30 |  37 22 25,0 

 37 |  42 16 18,2 

 42 |  49 16 18,2 

 49 | 56 11 12,5 

 56 |  63 8 9,1 

 63 |  70 2 2,3 

Idade que começou a trabalhar 11 |15 17 19,3 

 15 |19 37 42,0 

 19 | 23 17 19,3 

 23 |27 14 15,9 

 27 | 31 2 2,3 

 31 | 35 0 0,0 

 35 | 39 1 1,1 

Estado conjugal Casado (a) 33 37,5 

 Separado ou Divorciado 6 6,8 

 Solteiro 28 31,8 

 União Estável 19 21,6 

 Viúvo 2 2,3 

Escolaridade Ensino Fundamental Completo 2 2,3 

 Ensino Médio Incompleto 1 1,1 

 Curso Técnico De Segundo Grau Completo 18 20,5 

 Ensino Médio Completo 17 19,3 

 Ensino Superior Incompleto 7 8,0 

 Ensino Superior Completo 17 19,3 

 Pós Graduação Completa 26 29,5 

Faixa Salarial  1 a 2 salários mínimos 45 51,1 

 3 a 4 salários mínimos 18 20,5 

 5 a 6 salários mínimos 6 6,8 

 7 a 8 salários mínimos 1 1,1 

 Acima de 8 salários mínimos 18 20,5 

Possui outras atividades de trabalho Não 75 85,2 

 Sim 13 14,8 

Carga horária Semanal Total 40 horas 77 87,5 

 40 | 50 horas  1 1,1 

 50 | 60 horas 5 5,8 

 64 horas 4 4,5 

 74 horas 1 1,1 

Tempo de  trabalho   0 |  9 anos 7 8,0 

   9 | 18 29 33,0 

 18 | 27 26 29,5 

 27 | 36 15 17,0 

 36 | 45 8 9,1 

 45 | 54 3 3,4 

Tempo de trabalho na unidade de saúde Menos de 1 ano 27 30,7 

   1 | 5 anos 14 15,9 

   5 | 9 anos 22 25,0 

   9 | 13 anos 6 6,8 

 13 | 17 anos 8 9,1 

 17 |21 anos 8 9,1 
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 Idade / carga de trabalho 

 

 As principais estatísticas das distribuições de idade, idade que começou a trabalhar, 

tempo de trabalho, tempo de trabalho na instituição e carga horária total semanal dos 

profissionais são descritas na Tabela 4. Pelos coeficientes de variação, observa-se que o grupo 

de profissionais é homogêneo no que diz respeito à carga horária total semanal 

(CV=0,17<0,20), apresenta variabilidade moderada na idade que começou a trabalhar 

(CV=0,26 e 0,23, respectivamente) e é muito heterogêneo no que diz respeito ao tempo de 

trabalho (CV=0,50) e tempo de trabalha na (CV=1,0). 

 A idade média simples dos participantes da pesquisa foi de 43 anos. Evidenciou-se 

que, a idade em que os profissionais iniciaram suas atividades laborais foi relativamente 

baixa. 

 Resultados como este corroboram outras pesquisas que abordam a questão, quanto 

menor a renda, menor é a idade com que inicia-se o trabalho remunerado. E, ainda mais 

grave, quanto mais cedo se começa a trabalhar, menor será a remuneração no futuro. 

 A partir de dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (relativos aos anos de 2001 a 2009 e de 2011), 

estudos comparam rendas de trabalhadores adultos que possuem o mesmo nível de 

escolaridade, mas ingressaram no mercado de trabalho em idades diferentes. Os resultados 

mostram que quanto mais cedo o indivíduo começa a trabalhar mais baixa é sua renda.
63

 

 Fazendo uma associação com a idade média compilada dos participantes desta 

pesquisa temos uma média de 43 anos, tirando uma média simples entre a menor idade, que 

foi de 23 anos e a maior idade de 63 anos. Pode-se fundamentar em vários estudos, que o 

processo de envelhecimento inicia-se aos 25 anos, outros definem como sendo após os 30 

anos. Existem divergências de estudiosos do assunto nesta definição, porém, há uma 

conversão dos mesmos, no sentido de que o processo de envelhecimento depende de muitos 

fatores intrínsecos e extrínsecos de cada indivíduo.
64

 

 Conhecer a forma como as pessoas de meia idade percebem a saúde, como vivem o 

processo de envelhecimento e o que fazem para se manterem saudáveis pode auxiliar no 

planejamento de políticas públicas que promovam a saúde dos adultos de meia idade e dos 

idosos.
64

 

 Muito se fala sobre o bem-estar dos idosos e programas que incentivam a prática de 

atividades físicas, hábitos saudáveis, como redução do consumo de álcool e tabaco e 

alimentação saudável, com o intuito de se manter a saúde dos indivíduos considerados idosos, 



49 

pela Política Nacional do Idoso. Dessa forma, algumas doenças crônicas poderiam ser 

evitadas, ou até ser minimizadas, como também controladas em uma unidade básica de 

saúde.
65

 

 

Tabela 4 – Principais estatísticas das distribuições de idade, idade que começou a trabalhar, 

tempo que trabalha na instituição e carga horária total semanal dos profissionais 

de saúde 

 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão C.V 

Idade (anos) 23 66 40,6 39 10,4 0,26 

Idade que começou 

a trabalhar (anos) 
11 35 18,6 18 4,2 0,23 

Tempo de trabalho (anos) 0 52 22,0 20,5 10,9 0,50 

Tempo de trabalho 

na instituição (anos) 
0,17 25 6,7 5,5 6,7 1,00 

Carga horaria 

semanal total (h) 
40 74 42,4 40 7,0 0,17 

 

 Exigências do trabalho 

 

 Dos 88 profissionais, 84 (95,5%) declararam que as exigências do trabalho são físicas 

e mentais e somente 4 deles (4,5%) declararam que o trabalho demanda apenas esforço 

mental; 28 profissionais (31,8%) não se sentem ameaçados no local de trabalho, mas a 

maioria dos profissionais, 60 deles (68,2%) declararam que se sentem ameaçados no local de 

trabalho devido à violência urbana. 

 O mundo do trabalho coloca novos desafios à sociedade. Tais desafios comportam 

reflexões e produção de conhecimento no campo das relações de trabalho que impactam sobre 

o sofrimento psíquico de trabalhadores e trabalhadoras, particularmente, quando são violados 

direitos fundamentais e humanos e seus desdobramentos trabalhistas, sanitários, 

previdenciários entre outros, que garantem a vida sadia e digna.
59

 

 Há uma gama de estudos que conversam com resultados apresentados nesta pesquisa, 

referente ao desgaste emocional oriundo do estresse. A exigência física e principalmente a 

mental, por vezes, podem provocar danos irreparáveis à saúde do trabalhador. Para embasar e 

fomentar esse tema, conta-se com pesquisadores e especialistas, como os citados acima, que 

incansavelmente buscam uma Política Pública de Saúde (PPS) eficiente e real para todos. 

 Pesquisas internacionais, como a realizada em Córdoba – Espanha, apresentaram 

resultados semelhantes ao deste estudo, em que o desgaste mental pode levar à exaustão 

emocional.
66
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 Declararam que sentiam-se ameaçados no local de trabalho, devido à violência urbana, 

68,2% dos profissionais desta pesquisa. E, nesta questão, especificamente, foi acrescentada 

pelo pesquisador uma pergunta a respeito do tema: Deseja falar sobre essa ameaça, a violência 

urbana? Todos (100%) que sinalizaram como positiva a ameaça urbana, falaram de maneira 

informal sobre o dia a dia do trabalho, com este tipo de agravo. Discorro abaixo sobre esse 

resultado, que nos dias atuais, principalmente no Brasil, em particular, no Rio de Janeiro, a 

violência urbana faz da sociedade, os verdadeiros detentos, dentro das próprias residências e 

ambiente de trabalho, devido à falta de Política Pública de Segurança (PPS) eficaz.  

 

 Estresse ocupacional relacionado à violência urbana: desafios e submissões dos 

profissionais de saúde na atenção básica 

 

 Durante a coleta de dados desta dissertação foi evidenciado vários estresses 

relacionados ao ambiente de trabalho e à área, em que hoje, encontra-se inserido o Programa 

Médico de Família. Com isso, faz-se necessária uma abordagem especial sobre violência 

urbana. 

 A violência urbana, na atualidade, tornou-se um tema frequente em todos os meios de 

comunicações existentes. Apresenta-se como problema grave de saúde pública e impõem 

grandes desafios para gestores. A violência pode ser considerada um grande problema social e 

repercute em aumento do estresse nos profissionais de saúde que atuam em áreas de maior 

risco, tais como: estratégia de saúde da família. 

 A palavra estresse vem de stress, palavra da língua inglesa, significa “tensão”, 

“pressão” ou “insistência”. O estresse ocupacional pode ser conceituado como sendo tudo que 

tem relação com a “ocupação”, possui referência ao trabalho, ocupação ou emprego.” Dessa 

forma, o estresse ocupacional nada mais é do que o estresse que provém do trabalho ou 

ocupação que a pessoa exerce.
67

 

 A violência parece compor o viver diário dos grandes centros urbanos: homicídios, 

conflitos armados, roubos, sequestros, estupros, cerceamento do ir e vir dos indivíduos, entre 

outros. Todos estes eventos passaram, gradativamente, a compor o tecido social e têm sido 

culturalmente naturalizados como mais um evento do cotidiano de grupos sociais.
68

 

 A violência possui relações profundas com a estrutura social, econômica e política, e 

mais profundamente com as exclusões e desproteções de grupos da sociedade de menores 

rendas.   
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 O cuidado em saúde em áreas da atenção básica demanda a adequação do serviço à 

realidade local, que pode representar inúmeros desafios para a promoção efetiva da saúde. São 

limitações no acesso à unidade de saúde, insegurança, infraestrutura inadequada, convívio 

com o tráfico de drogas, entre outros fatores, que tornam o cuidado com a saúde um desafio 

diário no que toca à sua implementação.
2
 No âmbito da Atenção Primária em Saúde (APS), na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), as situações de violência são uma realidade presente em 

diversas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBASF).
69

 

 Violência urbana é o conjunto de ações que infringem a lei e a ordem pública nos 

centros urbanos e metrópoles.
69

 A violência urbana é um dos tipos de violência mais comuns 

no mundo contemporâneo, principalmente pelo fato da maioria da população do planeta 

habitar áreas urbanas.
70

 

 Reportagens como: “Violência cria onda de insegurança em Niterói” publicado pela 

Revista Veja em julho de 2015, já mencionava o aumento no índice de violência na cidade.
71

 

 Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que os índices de violência 

disparam na cidade de Niterói, assim como em todo estado do Rio de Janeiro. Pode-se atribuir 

esse agravamento à crise financeira do Estado. Vive-se um sucateamento dos órgãos de 

segurança pública, principalmente da polícia militar, em que “bandidos” apresentam-se bem 

mais munidos de armamentos que o profissionais da segurança.
44

 Casos de letalidade violenta 

(soma de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio 

decorrente de oposição à intervenção policial), no Rio de Janeiro, tiveram aumento de 7,5%, 

em 2017, em relação a 2016, passando de 6.262 para 6.749.
72

 

 O Brasil, no século XXI, apresenta os números que representam de forma 

extremamente clara e objetiva o avanço da violência bem como a fragilidade das políticas 

públicas no combate a esse terrível problema social. Não há dúvidas de que o maior problema 

social do país nos últimos anos tem sido a violência e o fracasso do estado no provimento de 

segurança à sociedade.
73

 

 Nos últimos 20 anos, o número de assassinatos cresceu 237%. Recente pesquisa 

divulgada pela ONU indicou que todos os anos 40.000 pessoas perdem suas vidas no Brasil, 

vítimas da violência, isso representa 11% das vítimas de todo o planeta. 

 Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) o Brasil registra a segunda 

maior taxa de mortalidade por agressão do mundo, estando atrás apenas da Colômbia, nação 

mergulhada numa guerra civil há mais de 30 anos.
4
 A situação do Brasil no que se refere ao 

número de homicídios proporcional à população é pior do que de países como Haiti (28,1) e 

México (19), cujos índices, apesar de altos, são inferiores aos brasileiros. 
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 Em relatórios anteriores, a OMS já havia afirmado que um dos principais 

impulsionadores das taxas de assassinato no mundo é o acesso às armas, com 

aproximadamente metade de todos os homicídios cometidos com armas de fogo. O Canadá 

tem as menores taxas de assassinatos das Américas, com um índice de 1,8 homicídios para 

cada 100 mil habitantes. O documento apontou ainda que as taxas europeias são 

significativamente inferiores às das Américas, com grande parte dos países registrando 

índices menores de 1 para cada 100 mil habitantes.
74

 

 O combate à violência é um clamor social, faz-se necessária a implementação de uma 

série de ações governamentais voltadas à solução desse imenso problema; por óbvio que a 

vontade política é o ponto de partida dessa luta.
44

 O governo federal deve repensar sua 

responsabilidade na gestão de políticas públicas eficientes na área da segurança pública. É 

passada a hora da segurança pública merecer um ministério próprio, voltado única e 

exclusivamente para o combate à violência e implementação de políticas de segurança.
75

 

 Na expressão mutatis mutandis
VI

, resume-se o que deve ser feito. Não há um modelo 

pronto e acabado que resolverá de vez o problema da violência. Há, sim, vários caminhos a 

serem percorridos, todos eles priorizando a ação conjunta do governo e sociedade, com base 

na solidariedade e na cooperação.
73

 

 A insegurança não pode mais ser utilizada como discurso político e jurídico, servindo 

como instrumento de manipulação da população para acrescentar mais fios à teia de aranha 

legislativa que possuímos. Nunca é demais recordar que a Segurança Pública é posta como 

direito e responsabilidade de todos, pela própria Constituição Federal, em seu artigo 144.
75

  

 A violência e o estresse são fatores que podem alterar a saúde mental dos profissionais 

que atuam em áreas de risco. Além das situações de vulnerabilidade, o trabalho exige dos 

profissionais que atuam em serviços de saúde, alguns domínios para lidar com a prática diária 

voltada à assistência de sua população de abrangência, tais como: pensamento acelerado, ser 

ágil, ter capacidade de liderar, resolver situações problemáticas, pressão do tempo, dentre 

outros. Porém, quando o trabalhador não consegue desempenhar esses domínios, poderá 

causar-lhe tensão e sofrimento no trabalho.
76-77

 Lidar com a violência urbana tem sido um dos 

desafios mais árduo dos profissionais que precisam exercer suas funções dentro de 

comunidades com altos índices de criminalidade.  

                                                                   

VI
 Mutatis mutandis é uma expressão advinda do latim que significa "mudando o que tem de ser mudado. 

Pode ser, grosso modo, entendida como: com as devidas modificações, com os devidos descontos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutatis_mutandis. 
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 Esse tipo de abordagem,  mostra-se relevante, latente e oportuna, pricipalmente no que 

tange o acompanhamento da saúde do trabalhador que atuam na atenção básica nas áreas da 

saúde da família, escutando do próprio trabalhador suas vivências com a violência urbana e 

possíveis correlações com o estresse ocupacional. 

 

4.2 FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS À CAPACIDADE FUNCIONAL DOS 

PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 Comorbidades dos profissionais 

 

 A Tabela 5 traz a distribuição do número de comorbidades declaradas pelos 

profissionais de saúde. O número de comorbidades variou de 2 a 16, ou seja, não há 

profissionais de saúde sem comorbidades. As quantidades de comorbidades mais frequentes 

são de 2 a 5 (65,9%). A mediana é de 4 comorbidades, e a média é de 5,1 comorbidades por 

profissional. O desvio padrão da distribuição do número de comorbidades é igual a 3, 

resultando num coeficiente de variação igual a 0,59, mostrando que o número de comorbidade 

apresenta alta variabilidade entre os profissionais de saúde. 

 

Tabela 5 – Distribuição de frequências do número de comorbidades dos profissionais de 

saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de comorbidades do 

profissional 

Global 

n=88 

F % 

2 17 19,3 

3 13 14,8 

4 16 18,2 

5 12 13,6 

6 7 8,0 

7 5 5,7 

8 8 9,1 

9 2 2,3 

10 2 2,3 

11 1 1,1 

12 3 3,4 

14 1 1,1 

16 1 1,1 
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 A Tabela 6 mostra a distribuição de frequências das principais comorbidades que 

acometem pelo menos 5% dos profissionais de saúde. As comorbidades típicas são grifadas 

em negrito. A Hipertensão Arterial Sistêmica e as Lesões nas costas são as comorbidades 

mais prevalentes dentre os profissionais de saúde, ambas com frequências de (26,1%). Em 

segundo lugar, a comorbidade mais prevalente é a Lesão nas Pernas (21,6%). Em terceiro 

lugar aparecem a Depressão Leve e a Obesidade (20,5%) e em quarto lugar, destacam-se a 

Lesão nos Braços/Mãos e Alergia-Eczema (20,5%). 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) aparece no estudo como uma das mais 

prevalentes (26,1%) e é considerada um importante problema de saúde pública devido à sua 

alta prevalência e baixas taxas de controle. Estudos atuais mostram que a HAS é uma 

realidade preocupante e que reafirma o papel central da gestão das políticas de saúde 

estaduais e municipais, que precisam trabalhar na perspectiva intersetorial, no sentido de 

aprimorar a integralidade da atenção, por meio das estratégias já delineadas nos Planos 

Nacionais de Controle das Doenças Crônicas, como o Hiperdia, de forma que as ações 

desenvolvidas possam convergir para as metas estabelecidas.
78

 

 No Brasil, 25% da população adulta apresenta essa doença e estima-se que em 2025 

esse número terá aumentado em 60%, atingindo uma prevalência de 40%. A HAS, além de 

ser uma das principais causas de mortes por doenças do aparelho circulatório, acarreta um 

ônus socioeconômico elevado, com uma vida produtiva interrompida por invalidez temporária 

ou permanente.
79 

A HAS é caracterizada como uma doença crônica não transmissível, de 

causas multifatoriais associadas às alterações funcionais, estruturais e metabólicas.
80  

 
As estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que as doenças 

crônicas não transmissíveis são responsáveis por 58,5% de todas as mortes ocorridas no 

mundo e por 45,9% da carga global de doença.
81

 De acordo com o National Heart Lung and 

Blood Institute (NHLBI), os principais fatores de risco para a HAS são a idade, raça, sexo, 

sobrepeso ou obesidade e hábitos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, tabagismo e consumo excessivo de sal. Outros fatores de risco 

estão associados com a pressão arterial elevada, como a predisposição genética e o estresse.
82

 

 Com o percentual igual a HAS surge as lesões nas costas (26,1%), logo seguida de 

lesões nas pernas com 21,6% das principais comorbidades, contribuindo com pesquisas da 

área, que mostram que as dores musculoesqueléticas são consideradas uma das principais 

causas de afastamentos do trabalho.
83 
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Tabela 6 – Distribuição de frequências das principais comorbidades que acometem pelo 

menos 5% dos profissionais de saúde. 

 

Comorbidade 

Diagnosticada por 

profissional 
Autodiagnosticada Total 

n % n % n % 

HAS 23 26,1 - - 23 26,1 

Lesão nas costas 17 19,3 6 6,8 23 26,1 

Lesão nas Pernas 17 19,3 2 2,3 19 21,6 

Distúrbio Emocional- Depressão Leve 13 14,8 5 5,7 18 20,5 

Obesidade 18 20,5 - - 18 20,5 

Lesão nos Braços/ Mãos 11 12,5 3 3,4 14 15,9 

Alergia- Eczema 11 12,5 3 3,4 14 15,9 

Sinusite Crônica 13 14,8 - - 13 14,8 

Lesão em outras partes do Corpo 7 8,0 4 4,5 11 12,5 

Diabetes Mellitus 11 12,5 - - 11 12,5 

Doença na parte superior das costas 6 6,8 4 4,5 10 11,4 

Asma 7 8,0 - - 7 8,0 

Dor nas costas que irradia 2 2,3 - - 7 8,0 

ITUR 7 8,0 5 5,7 7 8,0 

Doença na parte inferior das costas 6 6,8 - - 6 6,8 

Duodenal 5 5,7 1 1,1 6 6,8 

Doença Neurológica -AVC 4 4,5 1 1,1 5 5,7 

 

 Além das comorbidades discriminadas na Tabela 6, foram declaradas pelos 

profissionais as seguintes comorbidades com frequências maiores que 2% e menores que 5%: 

lesão no joelho, doença coronariana (dor no peito), bronquite crônica, problema ou 

diminuição da audição, gastrite ou irritação duodenal, escoliose, infarto do miocárdio, 

trombose, varizes, rinite alérgica, enxaqueca, pedras ou doença da vesícula, doença dos rins, 

doenças nos genitais e aparelho reprodutor, lordose, doença músculo esquelética, artrose, 

esporão nos pés, doença ou lesão na visão; e também foram citados 1 caso de cada uma destas 

comorbidades, com frequência de 1,1%: anemia, hérnia de disco, bico de papagaio, lesão no 

nervo ciático, lombalgia crônica, artrite reumatoide, condropatia nos joelhos, dores articulares 

por sequela de Chikungunya, luxação, tendinite no pé, síndrome pós-trombótica, pneumonia, 

isquemia transitória, cefaleia, colite ou irritação no cólon, dispepsia, hérnia de hiato, 

leiomioma gástrico, hérnia umbilical, hidrosalpingite, pólipo uterino, miomatose, alergias na 

pele, dermatite por talco de luvas, em conduto auditivo, escabiose, intoxicação por 

industrializados, pano branco, rosácea, neuropatia diabética nos membros inferiores, 

hipotireodismo e defeito de nascimento (coloboma). 

 Dada a alta variabilidade de comorbidades declaradas pelos profissionais, todas as 

comorbidades citadas foram classificadas em 12 tipos distintos. A distribuição de frequências 
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de comorbidades dos profissionais por tipo de comorbidade é exibida na Tabela 7. As maiores 

prevalências, que acometem mais de 60% dos profissionais de saúde, são de problemas 

músculo esqueléticos (exceto os problemas nas costas) 67%, e os problemas nas 

costas/colunas (62,5%). 

 

Tabela 7 – Distribuição de frequências de comorbidades dos profissionais de saúde, por tipo 

de comorbidade. 
 

Tipo de Comorbidade 
Diagnosticada por 

profissional 
Autodiagnosticada Total 

F % F % F % 

Problemas músculo esqueléticos exceto 
problemas nas costas e colunas 50 56,8 9 10,2 59 67,0 
Problemas nas costas/coluna 45 51,1 10 11,4 55 62,5 
Problemas respiratórios 39 44,3 3 3,4 42 47,7 

Problemas cardiovasculares 36 40,9 0 0,0 36 40,9 
Doença endócrino ou metabólica 31 35,2 0 0,0 31 35,2 
Problemas neurológicos 22 25,0 6 6,8 28 31,8 
Doença de pele 13 14,8 10 11,4 23 26,1 
Problemas geniturinários 20 22,7 0 0,0 20 22,7 
Problemas no aparelho digestivo 17 19,3 1 1,1 18 20,5 
Problemas de audição  2 2,3 2 2,3 4 4,5 
Problemas de visão 2 2,3 0 0,0 2 2,3 
Doença de sangue 2 2,3 0 0,0 2 2,3 
Defeito de nascimento 1 1,1 0 0,0 1 1,1 

 

 

 Frequência de faltas ou ausência devido às comorbidades  

 

 Mesmo com as frequências de comorbidades listadas nas Tabelas 6 e 7, nenhum dos 

profissionais declarou ter lesão/doença como impedimento para realização do trabalho atual. 

Quando indagados sobre quantos dias inteiros o profissional esteve fora do trabalho por causa 

de problemas de saúde, consulta médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses, as 

respostais foram tais quais apresentam a distribuição da Tabela 8.  

 Tipicamente, o profissional de saúde não esteve nenhum dia fora do trabalho por causa 

de problemas de saúde (60,2%) nos últimos 12 meses. A partir dos dados da Tabela 8, estima-

se que o profissional de saúde, fique em media 3,0 dias fora do trabalho por mês devido a 

problemas de saúde. 
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Tabela 8 – Distribuição de frequências do número de dias que o profissional de saúde, das 

USF participantes, esteve fora do trabalho por causa de problemas de saúde nos 

últimos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota-se que existem Políticas Públicas voltadas para a saúde do trabalhador, porém 

sua aplicabilidade está muito aquém do que deveria ser. O fato dos profissionais atuantes na 

Estratégia Saúde da Família (ESP) não possuírem vínculos empregatícios, agrava mais esta 

questão, por não possuírem respaldo legal de afastamento do trabalho por motivo de doença 

ou para cuidar de um parente próximo, podendo ter o adoecimento físico e mental como 

consequência. 

 O artigo 2º da Portaria nº 1.823, de 2012 que institui a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora (PNST) tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes 

e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da 

mobimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.
13

  

 Segundo o artigo 3º, da referida Portaria, todos os trabalhadores, homens e mulheres, 

independentemente de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado 

de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, 

autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou 

desempregado são sujeitos desta Política. Estabelece ainda, em parágrafo único, que a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora alinha-se com o conjunto de políticas de 

saúde no âmbito do SUS, considerando a transversalidade das ações de saúde do trabalhador e 

do trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença.
13

 

 As leis existem e servem de base para desenvolver excelentes trabalhos de vigilância 

da saúde do trabalhador ou trabalhadora, espera-se melhor eficácia dos gestores de saúde e a 

real aplicabilidade das Políticas Públicas (PP) voltadas para o envelhecimento saudável dos 

profissionais como um todo. 

 

Número de dias 

Global 

n=88 

F % 

Nenhum dia  53 60,2 

Até 9 dias 27 30,7 

De 10 a 24 dias 8 9,1 
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4.3 ANÁLISE DA CAPACIDADE PARA TRABALHO COM AS DEMAIS VARIÁVEIS 

 

 Quando indagados sobre quantos os profissionais dariam para sua própria capacidade 

de trabalho atual, numa escala de 0 a 10, sendo que 0 significa se sentir totalmente incapaz e 

10 é se sentir na melhor capacidade para o trabalho. As respostas destes profissionais têm 

distribuição listada na Tabela 9.  

 Destaca-se maior frequência para a resposta 10 pontos, ou seja, 39,8% dos 

profissionais se sentiam na melhor capacidade para o trabalho. As pontuações dadas foram 

todas maiores ou iguais a 5, apresentando média 8,7, mediana 9 e desvio padrão 1,3, 

resultando num coeficiente de variação igual a 0,15, mostrando que há baixa variabilidade em 

torno da média 8,7 na distribuição das pontuações dadas pelos profissionais para sua 

capacidade para o trabalho. 

 

Tabela 9 – Distribuição das pontuações dadas pelos profissionais de saúde pelas suas próprias 

capacidades de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os profissionais também classificaram sua capacidade atual para o trabalho em relação 

às exigências físicas e mentais. A distribuição das respostas pode ser vista na Tabela 10.  

 Para ambas as exigências, a mediana das respostas dos profissionais é de capacidade 

“moderada”. A resposta típica para as exigências físicas é de “capacidade muito boa” 40,9%, 

com considerável frequência para a “capacidade boa” (36,4%). Para as exigências mentais a 

classificação típica de destaque é a “capacidade boa” para o trabalho. Não há diferença 

significativa entre as distribuições das classificações para os dois tipos de exigências (p-

valor=0,301, do teste qui-quadrado). 

Pontuação dada 

Global 

n=88 

F % 

5 2 2,3 

6 4 4,5 

7 9 10,2 

8 23 26,1 

9 15 17,0 

10 35 39,8 
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 Atualmente, nota-se ainda, a falta de acompanhamento dos profissionais, 

principalmente no que diz respeito a sua saúde. Dá-se pouco valor à saúde do trabalhador(a) e, 

frequentemente, alcançar metas e ser produtivo é o que se tem como prioridade. Corrobora o 

exposto, pesquisa recente que estuda e analisa os avanços, assim como, os atuais desafios nas 

ações de prevenção e vigilância em saúde do trabalhador.
84 

 

 

Tabela 10 – Classificação dada pelos profissionais de saúde para suas próprias capacidades 

de trabalho 

 

 

 A Figura 5 traz a distribuição das respostas da questão feita aos profissionais 

“Considerando sua saúde, você acha que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu trabalho 

atual?”. O gráfico mostra que grande parte dos profissionais acha bastante provável que será 

capaz de fazer o trabalho atual daqui a 02 (dois) anos. 

 

 

Figura 5 – Distribuição das respostas da questão feita aos profissionais “Considerando sua saúde, você acha que 

será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu trabalho atual? 

Improvável
2,3%

Não estou 
certo
14,8%

Bastante 
Provável

83,0%

Classificação da capacidade atual do 

trabalho 

Exigências físicas do 

trabalho 

Exigências mentais do 

trabalho 

F % F % 

Baixa 1 1,1 0 0,0 

Moderada 19 21, 6 11 12,5 

Boa 32 36,4 44 50,0 

Muito Boa 36 40,9 33 37,5 
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 Uma das perguntas do Instrumento ICT foi: Considerando sua saúde hoje, você acha 

que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu trabalho atual? Obteve-se como resultado um 

percentual pequeno (2,3%) classificado como: Improvável. Mesmo com representação 

pequena, não é desprezível, por fazer um contraponto com a variável de desfecho deste 

estudo, que é a diminuição da capacidade para o trabalho, evidenciando a depressão como 

principal agravante para o adoecimento do profissional de saúde. 

 A Tabela 11 traz a distribuição de frequências para as respostas das questões 

“Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias?”, “Recentemente você 

tem sentido ativo e alerta?” e “Recentemente você tem sentido cheio de esperança para o 

futuro?”. Para as três questões, a resposta de maior frequência é “Sempre”. A resposta 

mediana para a primeira questão é “Quase Sempre aprecia as atividades diárias”, a resposta 

mediana para a segunda equação é “Sempre se sente ativo e alerta” e a resposta mediana para 

a terceira questão também é “Sempre se sente com esperança para o futuro”. 

 

Tabela 11– Distribuição de frequências para as respostas das questões: “Recentemente você 

tem conseguido apreciar suas atividades diárias?”, “Recentemente você tem 

sentido ativo e alerta?” e “Recentemente você tem sentido cheio de esperança 

para o futuro?” 

 

 A partir das declarações dos funcionários sobre sua capacidade de trabalho, seus 

sentimentos e suas comorbidades declaradas, foi calculado, para cada profissional, o escore de 

capacidade para o trabalho. O Boxplot da distribuição deste índice é exibido na Figura 6. 

 Observa-se uma distribuição assimétrica, mostrando que há uma maior concentração 

dos maiores valores do Índice. Os baixos valores do índice de capacidade (denotado por °) são 

pontos discrepantes dos demais. 

 

Resposta  

Aprecia as atividades 

diárias 

Se sente ativo e alerta Se sente com esperança 

para o futuro 

F % F % F % 

Nunca 1 1,1 0 0,0 0 0,0 

Raramente 4 4,5 3 3,4 5 5,7 

Às vezes 15 17,0 17 19,3 21 23,9 

Quase Sempre 30 34,1 22 25,0 17 19,3 

Sempre 38 43,2 46 52,3 45 51,1 
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Figura 6 – Boxplot da distribuição do Índice de Capacidade para o Trabalho do profissional de saúde 

 

 As principais estatísticas da distribuição do Índice de Capacidade para o Trabalho são 

descritas na Tabela 12. O Índice de Capacidade para o Trabalho dos profissionais de saúde 

variou de 24 a 40, com média igual a 34,9, mediana 36,0 e desvio padrão 4,0 pontos. Pelo 

valor do coeficiente de variação, menor que 0,20, constata-se que o grupo de profissionais é 

homogêneo, no que diz respeito Índice de Capacidade para o Trabalho, ou seja, os valores do 

Índice de Capacidade para o Trabalho apresentam baixa variabilidade em torno da média 

34,9. 

 

Tabela 12 – Principais estatísticas do Índice de Capacidade para o Trabalho dos profissionais 

de saúde 
 

Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão CV 

24 40 34,9 36,0 4,0 0,11 

 

 A Figura 7 traz a distribuição de frequências da classificação do Índice de Capacidade 

para o Trabalho dos profissionais de saúde, que determina o grau de disposição laboral do 

profissional, tipicamente, o profissional de saúde tem disposição moderada para o Trabalho 

(54,5%) e somente 5,7% deles têm baixa disposição laboral.  
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Figura 7 – Distribuição de frequências da classificação do Índice de Capacidade para o Trabalho dos 

profissionais de saúde. 

 

 

4.4 FATORES DE RISCO ASSOCIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA TRABALHO COM 

AS DEMAIS VARIÁVEIS 

 

 Nesta seção deseja-se investigar se o Índice de Capacidade para o Trabalho está 

associado a algumas variáveis do estudo. A Tabela 13 exibe a matriz de correlação de ordem 

de Spearmam das variáveis quantitativas e qualitativas ordinais deste estudo. As células com 

correlações fortes são sombreadas em azul. Como pode ser visto na última linha (ou na última 

coluna) da Tabela 13, nenhuma das variáveis quantitativas ou ordinais está fortemente 

correlacionada com o Índice de Capacidade de Trabalho. Em toda a matriz somente uma 

correlação forte foi encontrada: a correlação entre a idade e o tempo total de trabalho do 

profissional (coeficiente de correlação igual a 0,92), esta correlação é, entretanto, uma 

correlação natural.   

Baixa
5,7%

Boa
39,8%

Moderada
54,5%



 

 

6
3

 

Tabela 13 – Matriz de correlação dos coeficientes de correlação linear entre as variáveis quantitativas e qualitativas ordinais do estudo. 

 
Idade 

Idade que 

começou a 

trabalhar 

Tempo de 

trabalho na 

instituição 

Tempo de 

trabalho na 

instituição 

Faixa 

Salarial 

Carga 

horária 

semanal 

total 

Auto-

Classificação 

da Capacidade 

Para o 

Trabalho 

Capacidade em 

relação às 

exigências  

físicas 

Capacidade  

em relação às 

exigências  

mentais 

Dias 

afastados 

por 

problemas 

de saúde 

Total de 

Comorbidades 

Índice de 

Capacidade 

para o 

trabalho 

Idade 1,00 0,12 0,92 0,47 0,34 0,17 0,02 -0,10 -0,08 -0,14 0,45 -0,05 

Idade que começou a 

trabalhar 
0,12 1,00 -0,26 0,19 0,67 0,32 -0,09 -0,07 0,01 -0,34 0,12 -0,07 

Tempo de trabalho 

total 
0,92 -0,26 1,00 0,38 0,10 0,03 0,05 -0,06 -0,05 0,00 0,39 -0,02 

Tempo de trabalho na 

instituição 
0,47 0,19 0,38 1,00 0,40 0,26 -0,14 -0,04 0,03 -0,13 0,28 -0,17 

Faixa Salarial 0,34 0,67 0,10 0,40 1,00 0,50 -0,05 -0,05 0,05 -0,23 0,06 -0,06 

Carga horária 

semanal total 
0,17 0,32 0,03 0,26 0,50 1,00 -0,05 -0,06 0,10 -0,10 -0,18 0,02 

Auto-Classificação da 

Capacidade Para o 

Trabalho 

0,02 -0,09 0,05 -0,14 -0,05 -0,05 1,00 0,46 0,45 0,26 -0,03 0,60 

Capacidade em 

relação às exigências 

físicas 

-0,10 -0,07 -0,06 -0,04 -0,05 -0,06 0,46 1,00 0,40 0,22 -0,22 0,56 

Capacidade em 

relação às exigências 

mentais 

-0,08 0,01 -0,05 0,03 0,05 0,10 0,45 0,40 1,00 0,36 -0,16 0,58 

Dias afastados por 

problemas de saúde 
-0,14 -0,34 0,00 -0,13 -0,23 -0,10 0,26 0,22 0,36 1,00 -0,36 0,56 

Total de 

Comorbidades 
0,45 0,12 0,39 0,28 0,06 -0,18 -0,03 -0,22 -0,16 -0,36 1,00 -0,42 

Índice de Capacidade 

para o trabalho 
-0,05 -0,07 -0,02 -0,17 -0,06 0,02 0,60 0,56 0,58 0,56 -0,42 1,00 
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 A Tabela 14 traz a análise de associação do Índice de Capacidade para o Trabalho com 

alguns fatores de caracterização socioeconômica do profissional. 

 

Tabela 14 – Análise de associação do Índice de Capacidade para o Trabalho com alguns 

fatores de caracterização socioeconômica do profissional de saúde 

 
 

Fator Classificação do fator Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

p-valor 

do Teste de Mann-Whitney 

Sexo 
Feminino 34,9 36,0 4,1 

0,606 
Masculino 34,7 36,0 3,6 

Escolaridade 

Não tem Ensino 

Superior Completo 
35,1 36,0 4,1 

0,520 
Tem Ensino Superior 

Completo 
34,7 36,0 3,9 

Possui outras atividades de trabalho 
Não 34,7 36,0 4,1 

0,732 
Sim 35,5 36,0 3,0 

 

 Comparando o Índice de Capacidade para o trabalho entre os grupos de profissionais 

do sexo feminino e masculino, observou-se que não havia diferença significativa entre os dois 

grupos (p-valor=0,606 do teste de Mann-Whitney), ou seja, o Índice de Capacidade para o 

Trabalho não está associado ao sexo do profissional; de fato os valores médios e medianos do 

Índice de Capacidade para o Trabalho nos grupos feminino e masculino não são muito 

distintos. 

 Comparando o Índice de Capacidade para o Trabalho entre os grupos de quem não tem 

o Ensino Superior Completo e de quem em o Ensino Superior Completo, observou-se que não 

havia diferença significativa entre os dois grupos (p-valor=0,520 do teste de Mann-Whitney), 

ou seja, o Índice de Capacidade para o Trabalho não está associado ao fato de o profissional 

ter ou não Ensino Superior Completo. De fato, os valores médios e medianos do Índice de 

Capacidade para o Trabalho nos dois grupos definidos, segundo a escolaridade, não são muito 

distintos. 

 O teste de Mann-Whitney também não acusou associação significativa do Índice de 

Capacidade para o Trabalho com o fato de o trabalhador ter outras atividades de trabalho (p-

valor=0,732). De fato as medianas do Índice de Capacidade para o Trabalho dos grupos, que 

não têm e têm outra atividade de trabalho, são iguais, e as médias não apresentam grandes 

diferenças.  

 A Tabela 15 traz a análise de associação do Índice de Capacidade para o Trabalho com 

as principais comorbidades encontradas neste trabalho. Pelos p-valores do teste, comparando 
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as distribuições do Índice de Capacidade para o Trabalho nos subgrupos onde o fator é 

presente e o fator não é presente, observa-se que a lesão nas costas e a depressão leve 

impactam significativamente o Índice de Capacidade para o Trabalho. Para estes fatores, 

o teste de Mann Whitney acusou diferença significativa entre o Índice de Capacidade para o 

Trabalho do trabalhador que tem o fator presente e do trabalhador que tem o fator ausente. 

 

Tabela 15 – Análise de associação do Índice de Capacidade para o Trabalho com as 

principais comorbidades 

 

Fator 
Classificação do 

fator 
Média Mediana 

Desvio 
Padrão 

p-valor do teste de 
Mann-Whitney 

HAS Não 35,2 36,0 3,5 0,541 
Sim 34,0 36,0 5,1 

Lesão nas costas Não 35,5 36,0 3,7 0,013 
Sim 33,0 34,0 4,3 

Lesão nas Pernas Não 35,1 36,0 4,0 0,439 
Sim 34,2 35,0 4,1 

Distúrbio Emocional- 
Depressão Leve 

Não 35,5 36,0 3,7 0,002 
Sim 32,2 31,5 4,2 

Obesidade Não 35,3 36,0 3,7 0,113 
Sim 33,3 33,5 4,8 

Lesão nos Braços/ 
Mãos 

Não 35,2 36,0 3,8 0,169 
Sim 33,3 35,0 4,7 

Alergia- Eczema Não 34,8 36,0 4,1 0,954 
Sim 35,0 36,0 3,4 

 

 Comparando as estatísticas, observa-se que o profissional de saúde que tem lesão nas 

costas apresenta Índice de Capacidade para o Trabalho significativamente menor que o 

profissional que não tem lesão nas costas (p-valor=0,013). O mesmo vale para a depressão 

leve: o profissional de saúde que tem depressão apresenta Índice de Capacidade para o 

Trabalho significativamente menor que o profissional que não tem depressão leve (p-

valor=0,002). Pelos p-valores e diferenças nas médias, observa-se que o impacto da 

depressão é maior, mais significativo ainda que o impacto da lesão nas costas. 

 Pesquisas nacionais e internacionais, desde os anos 80, utilizam a avaliação da 

capacidade para o trabalho, mais especificamente, o instrumento ICT para conhecer como está 

a saúde dos trabalhadores de diferentes áreas.
22-29;84
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 Enfim, nenhuma variável quantitativa ou ordinal se mostrou fortemente correlacionada 

ao Índice de Capacidade para o Trabalho. Somente dois fatores se mostraram associados ao 

Índice de Capacidade para o Trabalho: a lesão nas costas e a depressão leve. Estes fatores 

impactam significativamente o Índice de Capacidade para o Trabalho, pois na presença destes 

fatores foi observada disposição laboral do profissional significativamente menor. O gráfico 

da Figura 8 mostra as diferenças das médias do Índice de Capacidade para o Trabalho dos 

subgrupos determinados pela ausência/presença destes fatores, onde as diferenças 

significativas encontradas podem ser visualizadas. 

 

Figura 8 – Médias do Índice de Capacidade para o Trabalho para os subgrupos determinados pela 

ausência/presença dos fatores significativamente associados ao Índice de Capacidade para o 

Trabalho. 

 

 O gráfico da Figura 9 traz equivalente comparação para as medianas do Índice de 

Capacidade para o Trabalho. 

 

 Figura 9 – Mediana do Índice de Capacidade para o Trabalho para os subgrupos determinados pela 

ausência/presença dos fatores significativamente associados ao Índice de Capacidade para o Trabalho. 
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 As lesões nas costas e a depressão emergiram como fatores que influenciam 

diretamente a capacidade para o trabalho. Profissionais que relataram possuir essas 

comorbidades tiveram seus Índices de Capacidade para o Trabalho diminuídos em relação aos 

que não apresentavam as mesmas. Resultados como os desta pesquisa confluem com outros, 

dentro desta temática, e apontam que a avaliação do próprio trabalhador, da sua capacidade 

para o trabalho, fornecem dados importantes para o departamento de saúde do trabalhador e 

podem servir como “sinal de alerta” para gestores de saúde do trabalhador. 

 Por fim, a depressão é um tema da atualidade e não diferente apresenta-se também nos 

profissionais que exercem suas atividades na Atenção Básica de Saúde. Processos de trabalho 

associados ao estresse da vida cotidiana provocam adoecimento e distúrbios emocionais de 

leve a graves. 

 A particularidade do ambiente em que estão inseridas as Unidades de Saúde da 

Família (USF), que em Niterói é chamada de Unidade Médico de Família (UMF), dentro de 

comunidades com índice de violência urbana alto, contribuem de maneira contundente para 

este agravo da saúde do trabalhador, corroborado por estudo realizado por Vasquez e Pitta, 

conforme apresentado na citação a seguir.
66

 

 

 

Dores, medo, ansiedade, estresse, violência, cães, polícia, ladrões e 

traficantes integram o cotidiano do trabalho desses homens e mulheres que 

tentam salvar vidas, dar dignidade e integridade física e mental à população 

de um território, município e estado. Suas atividades impactam sobre a vida 

e desenvolvimento do País.
59:466

 

 

 A depressão e o estresse são considerados problemas mentais emergentes na atual 

sociedade e são responsáveis por 18% das enfermidades e de absenteísmo relacionados ao 

contexto do trabalho. Segundo a OMS, a depressão é considerada o 5º maior problema de 

saúde pública do mundo. Lidera as doenças mentais dos trabalhadores, podendo afetar as 

pessoas em qualquer fase da vida, porém, a maior incidência é na idade média de 40 a 49 

anos. É mais comum no sexo feminino, com prevalência estimada de 1.9% entre os homens e 

de 3.2% entre as mulheres.
86 
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5 PRODUTO – MAPEAMENTO DA CAPACIDADE PARA O 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

 

 O produto desta pesquisa visa contribuir de algum modo, com a saúde do trabalhador 

da Atenção Básica, sinalizando para os gestores públicos a fotografia real da capacidade para 

o trabalho e as condições de saúde dos trabalhadores que atuam nesta área, tendo como base, 

a perspectiva do próprio profissional. 

 Para facilitar a visualização do mapeamento, optou-se por demonstrações gráficas e/ou 

tabelas, buscando formas claras e indicativas da avaliação da capacidade para o trabalho dos 

profissionais de saúde participantes, assim como suas Unidades de Saúde do Programa de 

Saúde da Família de lotação. 

 O Gráfico 1 traz a correlação da Unidade de Saúde da Família participante do estudo 

e a pontuação/ESCORE do Índice de Capacidade para o Trabalho. Observa-se que para a 

maioria das unidades, o Índice de Capacidade para o Trabalho (de maior frequência) é a 

moderada. A Unidade Viradouro aparece com o melhor ICT. 

 

   Gráfico 1 – Média do Índice de Capacidade para o Trabalho em cada unidade de saúde 

   ESCORE do ICT:  de 07 – 27  Baixa = restaurar a capacidade para o trabalho; 

   de 28 – 36  Moderada = melhorar a capacidade para o trabalho; 

   de 37 – 43  Boa = apoiar a capacidade para o trabalho; 

   de 44 – 47  Ótima = manter a capacidade para o trabalho. 



69 

 

A Tabela 16 e o Gráfico 2 trazem a distribuição da classificação da disposição laboral 

dos trabalhadores de cada unidade. Observa-se que para a maioria das unidades, a disposição 

laboral dos trabalhadores típica (de maior frequência) é a moderada. A disposição laboral é 

“Boa” somente para as Unidades Souza Soares e Viradouro. 

 

Tabela 16 – Distribuição de frequências da classificação da disposição laboral dos 

trabalhadores de cada unidade 

 

UNIDADE 

DISPOSIÇÃO LABORAL 

BAIXA MODERADA BOA 

F % F % F % 

Jurujuba 1 5,6 11 61,1 6 33,3 

Martins Torres 0 0,0 5 71,4 2 28,6 

Palácio 1 12,5 5 62,5 2 25,0 

Ponta d'Areia 0 0,0 6 60,0 4 40,0 

Preventório I 1 11,1 5 55,6 3 33,3 

Preventório II 0 0,0 6 85,7 1 14,3 

Souza Soares 1 9,1 4 36,4 6 54,5 

Viradouro 0 0,0 3 23,1 10 76,9 

Vital Brasil 1 20,0 3 60,0 1 20,0 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição de frequências da classificação da disposição laboral dos trabalhadores de cada unidade 

participante 
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Tabela 17 – Distribuição de frequências das principais comorbidades que acometem os 

profissionais de saúde das unidades participantes da pesquisa – dados 

epidemiológicos 

 

Comorbidade 

Diagnosticada por        

profissional 

N=88 %  

HAS 23 26,1  

Lesão nas costas 17 19,3  

Lesão nas Pernas 17 19,3  

Distúrbio Emocional- Depressão Leve 13 14,8  

Obesidade 18 20,5  

Lesão nos Braços/ Mãos 11 12,5  

Alergia- Eczema 11 12,5  

Sinusite Crônica 13 14,8  

Lesão em outras partes do Corpo 7 8,0  

Diabetes Mellitus 11 12,  

Doença na parte superior das costas 6 6,8  

Asma 7 8,0  

Dor nas costas que irradia 2 2,3  

ITUR 7 8,0  

Doença na parte inferior das costas 6 6,8  

Duodenal 5 5,7  

Doença Neurológica -AVC 4 4,5  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados foram que as doenças relacionadas com lesões nas costas e depressão 

leve influenciam diretamente na capacidade para o trabalho, repercutindo assim, em escore 

mais baixos; sendo que o impacto da depressão ainda é maior e mais significativo que o 

impacto das lesões nas costas. Em outras palavras, as lesões nas costas e a depressão 

emergiram como fatores que influenciam diretamente a capacidade para o trabalho, ou seja, 

profissionais que relataram possuir essas comorbidades tiveram seus Índices de Capacidade 

para o Trabalho diminuídos em relação aos que não apresentavam as mesmas. 

 Depressão é um tema da atualidade e não diferente apresenta-se também nos 

profissionais que exercem suas atividades na Atenção Básica. Processos de trabalho 

associados ao estresse da vida cotidiana podem provocar adoecimento e distúrbios emocionais 

de leve intensidade ou até mesmo graves. 

 Destaca-se como ponto grave e preocupante deste estudo, a falta de seriedade dos 

gestores públicos de saúde com os profissionais que exercem suas atividades no Programa 

Saúde da Família, principalmente no que se refere aos direitos constitucionais trabalhistas, 

que encontram-se cerceados, por não possuírem vínculos empregatícios, carteira de trabalho 

assinada, seguridade social, não fazerem jus ao adicional de insalubridade, auxílio transporte, 

auxílio alimentação, entre outros, além da insegurança do próprio emprego. 

 Gestores demitem equipes inteiras, contratam novos profissionais, ou não, sem 

preocuparem-se com assistência prestada aos usuários por estes trabalhadores, gerando 

insegurança de sustento de si próprio e de seus familiares. Tudo isso e muito mais, pode levar 

a um adoecimento precoce e consequentemente uma diminuição da capacidade para o 

trabalho e pode potencializar o que aponta esta pesquisa e já vislumbra como doença do 

século: a depressão. 

 O objetivo geral que foi mapear a capacidade para o trabalho dos profissionais de 

saúde da Atenção Básica; os objetivos específicos que foram: caracterizar o perfil sócio 

demográfico e epidemiológico dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica, 

avaliar a capacidade funcional dos profissionais de saúde da Atenção Básica através do Índice 

de Capacidade para o Trabalho e correlacionar o Índice de Capacidade para o Trabalho com 

as variáveis sociodemográfica e epidemiológica dos profissionais de saúde da Atenção 
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Básica; assim como, a questão de pesquisa que envolve os fatores significativamente 

associados à capacidade funcional dos profissionais de saúde da Atenção Básica, foram 

respondidos. 

 Existe um déficit real de estudos científicos acerca de temas que abordem a saúde do 

trabalhador, a capacidade para o trabalho, o acompanhamento funcional, o processo de 

envelhecimento, dentre outros temas importantes, tendo como cenário a Atenção Básica de 

Saúde. A lacuna de conhecimentos evidenciada no levantamento do estado da arte, realizado 

no início deste estudo, corroborou para o seu desenvolvimento neste cenário e trouxe riquezas 

de conteúdo. 

 Vivenciou-se na coleta de dados desta pesquisa com as visitas às Unidades de Saúde, a 

latente questão da insegurança que acometem vários Estados do Brasil, em especial o Estado 

do Rio de Janeiro. Várias foram as tentativas de acesso a algumas destas Unidades, que por 

muitas vezes, o alerta “vermelho” estava acionado (alerta implantado pela própria equipe de 

saúde estabelecendo perigo real de ameaça física ao trabalhador e ao usuário), consequência 

imposta pela violência urbana, retirando do cidadão o direito de “ir e vir”, passando a ser o 

principal limitador para este estudo. 

 Resultados como os desta pesquisa confluem com outros, dentro desta temática, e 

apontam que a avaliação do próprio trabalhador, da sua capacidade para o trabalho, fornece 

dados importantes para o departamento de saúde do trabalhador e podem servir como “sinal 

de alerta” para Gestores de Saúde do Trabalhador. Faz-se necessário, valorizar os 

trabalhadores, com melhorias das políticas públicas e principalmente sua real aplicabilidade 

no acompanhamento desses profissionais, objetivando um envelhecimento funcional 

saudável. 

 Vale ressaltar, que foi muito gratificante realizar este estudo dentro de um ambiente 

totalmente diferente da minha vivência profissional. O acolhimento do pesquisador pela 

equipe da Atenção Básica foi um diferencial e contribuiu para o andamento da pesquisa. 

Destaco também o prazer notável dos profissionais na execução de suas atividades laborais na 

Estratégia de Saúde da Família, que, na sua maioria, era a única fonte de renda. 

 Esta pesquisa gerou uma riqueza de informações sobre a saúde do trabalhador e as 

comorbidades mais frequentes dos profissionais que desenvolvem sua prática laboral na 

Atenção Básica, além de servir como o início de um acompanhamento real do processo 

saúde-doença, munindo o Departamento de Saúde do Trabalhador dos resultados do Índice de 
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Capacidade para o Trabalho e pode ser associada a outros instrumentos investigativos e 

preventivos de doenças ocupacionais. 

 Espera-se que este estudo contribua para pesquisas na temática da saúde do 

trabalhador, no acompanhamento da capacidade funcional dos profissionais de saúde, na 

prevenção de doenças ocupacionais e no processo de envelhecimento saudável. Também 

espera-se que os Programas Saúde da Família sejam valorizados, assim como, os usuários do 

Sistema Único de Saúde sejam respeitados pelos gestores públicos. 

 Por fim, a conclusão do estudo foi que dores nas costas e depressão diminuem a 

capacidade para o trabalho dos profissionais de saúde da Atenção Básica. Faz-se necessário, 

melhorias das políticas públicas para o trabalhador, e, principalmente, sua real aplicabilidade 

no acompanhamento desses profissionais, objetivando um envelhecimento funcional 

saudável.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação  

Título do Projeto: “O Impacto do Envelhecimento da Equipe de Saúde na Atenção Básica – Um Estudo 

Transversal”. 

Pesquisador Responsável: Cassia Gonçalves Santos da Silveira. 

Orientadora: Profª Drª Bárbara Pompeu Christovam. 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – 

Universidade Federal Fluminense- Niterói-RJ. Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial. 

Contato: (21) 971495970; e-mail: cassiasintuperj@gmail.com 

Voluntário: _______________________________________ Idade________ RG_______________ 

Convidamos você a participar do projeto de pesquisa “O Impacto do Envelhecimento da Equipe de Saúde na 

Atenção Básica – Um Estudo Transversal”, vinculado ao Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – UFF, dentro da linha de pesquisa: O Contexto do Cuidar em 

Saúde, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Barbara Pompeu Christovam, Prof.ª Adjunta da Universidade Federal 

Fluminense. Este estudo desenvolverá os seguintes objetivos: Objetivo Geral: Elaborar Protocolo 

Organizacional de Gerência do Cuidado à Saúde do Trabalhador que atuam na Atenção Básica. Objetivos 

Específicos: Caracterizar o perfil sócio demográfico dos trabalhadores da saúde que atuam na atenção básica; 

determinar o Índice de Capacidade para o Trabalho dos profissionais que atuam na atenção básica e se existe 

envelhecimento funcional precoce; avaliar o impacto da idade na capacidade para o trabalho nos profissionais de 

saúde da atenção básica. Sua Participação é de extrema importância, porém voluntária. A qualquer momento 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador, ou com a Instituição. Pesquisa aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense, CEP/CMM/HUAP sob nº 143/2010, tratando-se de parte de uma 

pesquisa maior intitulada: “Educar para melhor cuidar – uma cartografia das necessidades de saúde de usuários 

da atenção básica”  O estudo apresenta riscos mínimos, relacionados a sua participação, se considerarmos que ao 

responder as questões que serão levantadas suscite sentimentos de insatisfação e frustação no cenário da prática 

profissional. As informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo de sua 

participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão 

posteriormente arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as respostas serão analisadas. Você receberá 

respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros 

assuntos relacionados; bem como informações atualizadas durante a pesquisa. Os resultados da pesquisa serão 

tornados públicos em trabalhos e revistas científicas.  

Atenciosamente, 

mailto:cassiasintuperj@gmail.com


83 

 

Equipe de pesquisa: Cassia Gonçalves Santos da Silveira, enfermeira do Hospital Universitário Antônio Pedro – 

UFF (matrícula SIAPE 23145-80), aluna do Mestrado Profissional de Enfermagem Assistencial – MPEA/ UFF e 

Prof.ª Dr.ª Bárbara Pompeu Cristovam- MPEA- UFF. 

Declaração de consentimento 

Eu,___________________________________________________________, RG nº_____________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

                     __________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Niterói, ____de ______________de__________. 
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APÊNDICE 2 – Questionário de dados gerais dos profissionais de saúde da atenção básica 

 

Questionário de dados gerais dos profissionais de saúde da atenção básica 

 

1. Data: _____/_____/_____  

2. 

Nome:____________________________________________________________________ 

3. Unidade: _________________________________________________________________ 

4. Área:   □   Baía I                        □   Baía II             

 

DADOS GERAIS E PROFISSIONAIS 

 

5. Sexo:  

Feminino.................................................................................................................................... 1  

Masculino................................................................................................................................... 2 

 

6. Idade _____ anos  

 

7. Estado conjugal atual:  

Solteiro(a)................................................................................................................................... 1  

Casado(a)................................................................................................................................... 2  

Vive com companheiro(a).......................................................................................................... 3  

Separado(a)/divorciado(a).......................................................................................................... 4  

Viúvo(a)..................................................................................................................................... 5  

  

8. Escolaridade – Assinalar o mais elevado:  

Ensino fundamental incompleto................................................................................................. 1  

Ensino fundamental completo ................................................................................................... 2  

Curso técnico de primeiro grau completo.................................................................................. 3  

Ensino médio incompleto........................................................................................................... 4  

Ensino médio completo ............................................................................................................. 5  

Curso técnico de segundo grau completo ................................................................................. 6  

Ensino Superior incompleto ...................................................................................................... 7  

Ensino Superior completo ......................................................................................................... 8  

Pós-graduação completa ..........................................................................................................  9  

  

9. Com que idade começou a trabalhar?  

___________________________________________________________________________ 

 

10. Qual o setor de trabalha? 

___________________________________________________________________________ 
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11. Qual a sua principal ocupação atual (cargo ou função)?  

□ Médico     □ Enfermeiro     □ Técnico de Enfermagem    □ Auxiliar de Enfermagem       

□ Agente Comunitário de Saúde       □ Fisioterapeuta    □ Outros:___________________   

 

12. Descreva as principais tarefas que você faz no trabalho?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Há quanto tempo trabalha na instituição?  

___________________________________________________________________________  

 

14. É servidor público?  

Sim □        Não □       

* se sim, pule a pergunta 15 e 16. 

 

15. É funcionário terceirizado?  

Sim □        Não □  
  

16. Possui carteira de trabalho assinada?  

Sim □        Não □  
  

17. Recebe adicional de insalubridade?  

Sim □        Não □  
 

18. Qual sua faixa salarial: 

De 1 a 2 salários mínimos □         

De 3 a 4 salários mínimos □          

De 5 a 6 salários mínimos □         

De 7 a 8 salários mínimos □         

Acima de 8 salários mínimos □         

 

19. Qual a sua carga horária semanal de trabalho nesta instituição? 

____________________________ 

 

20. Possui outras atividades de trabalho além deste? 

Sim □        Não □  
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21. Qual a sua carga horária total de trabalho por semana?  

_______________________________ 

 

22. As exigências de seu trabalho são principalmente:  

Mentais ...................................................................................................................................... 1  

Físicas ........................................................................................................................................ 2  

Ambas, mentais e físicas ........................................................................................................... 3 

 

23. Você se sente ameaçado no seu local de trabalho? 

Sim □        Não □  

*Se sim, qual o tipo de violência? 

Urbana □ 

Assédio moral □ 

Outros tipos de violência □      

Qual? _______________________________________ 
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APÊNDICE 3: Questionário do Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT 

 

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO – ICT
 

Este questionário foi elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia, 

Helsinki; no Brasil foi traduzido e adaptado por pesquisadores das seguintes instituições: 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo: Departamento de Saúde 

Ambiental e Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento; Universidade Federal de 

São Carlos: Departamento de Enfermagem; Fundação Oswaldo Cruz – Escola Nacional de 

Saúde Pública: Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana.  

Por favor, responda com atenção a todas as questões, marcando a que melhor reflete sua 

condição. Em caso de dúvida, solicite ajuda da Enfermeira Cassia Gonçalves Santos da 

Silveira.  

  

Suponha que sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 pontos.  

1.Numa escala de zero a dez, que designe quantos pontos você daria para sua capacidade de 

trabalho atual, sendo que: 0 significa totalmente incapaz e 10 é se sentir na melhor capacidade 

para o trabalho 

0   □            

1   □            

2   □           

3   □            

4   □            

5   □          

6   □            

7   □           

8   □         

9   □         

10 □ 

 

2. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 

físicas do mesmo? (Por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo)   

Muito boa .................................................................................................................................. 5  

Boa ............................................................................................................................................ 4  

Moderada .................................................................................................................................. 3  

Baixa ......................................................................................................................................... 2  

Muito baixa................................................................................................................................ 1  



88 

 

3. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 

mentais de seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver problemas, decidir a melhor 

forma de fazer)  

Muito boa .................................................................................................................................. 5  

Boa ............................................................................................................................................ 4  

Moderada .................................................................................................................................. 3  

Baixa ......................................................................................................................................... 2  

Muito baixa................................................................................................................................ 1  

 

4. Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doença citadas abaixo você possui 

atualmente. Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.   

                                                                             Em minha opinião                Diagnóstico 

médico  

4.1. Lesão nas costas ................................................................ 2 ........................................... 1  

4.2. Lesão nos braços/ mãos ..................................................... 2 .......................................... 1  

4.3. Lesão nas pernas/ pés ........................................................ 2 .......................................... 1  

4.4.  Lesão em outras partes do corpo .......................................2 .......................................... 1   

Onde? Que tipo de lesão?  

___________________________________________________________________________  

 

4.5. Doença da parte superior das costas ou região do pescoço, com dores 

frequentes...................................................................................... 2 ......................................... 1  

4.6. Doença da parte inferior das costas com dores 

frequentes...................................................................................... 2 ......................................... 1  

4.7. Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática) .............. 2 ......................................... 1  

4.8. Doença musculoesquelética que afeta membros  

(braços e pernas) com dores frequentes ..................................... 2 ...........................................1  

4.9. Artrite reumatoide ............................................................... 2 .......................................... 1  

4.10. Outra doença musculoesquelética ..................................... 2 .......................................... 1  

Qual? ____________________________________________________________________  

4.11. Hipertensão arterial (pressão alta) ....................................... 2 ......................................... 1  

4.12. Doença coronariana, dor no peito ....................................... 2 ......................................... 1  

4.13. Infarto do miocárdio, trombose coronariana ...................... 2 .......................................... 1  

4.14. Insuficiência cardíaca ......................................................... 2 .......................................... 1  

4.15. Outra doença cardiovascular .............................................. 2 .......................................... 1  

Qual? ______________________________________________________________________   

4.16. Infecções repetidas do trato respiratório (inclusive  

amidalite, sinusite aguda, bronquite aguda) ................................. 2 ........................................ 1  

4.17. Bronquite crônica ................................................................ 2 ........................................ 1  

4.18. Sinusite crônica ................................................................... 2 ........................................ 1  

4.19. Asma ................................................................................... 2 ........................................ 1  

4.20. Enfisema ............................................................................. 2 ........................................ 1  
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4.21. Tuberculose pulmonar ........................................................ 2 ........................................ 1  

4.22. Outra doença respiratória ................................................... 2 ........................................ 1  

Qual? _____________________________________________________________________   

4.23. Distúrbio emocional severo (depressão severa) .................. 2 ....................................... 1  

4.24. Distúrbio emocional leve (depressão leve,  

tensão, ansiedade, insônia) ........................................................... 2 ........................................ 1  

4.25. Problema ou diminuição da audição ................................... 2 ........................................ 1  

4.26. Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas  

usa óculos e/ ou lentes de contato de grau) .................................. 2 ....................................... 1  

4.27. Doença neurológica (acidente vascular cerebral  

ou “derrame”, neuralgia, enxaqueca, epilepsia) ........................... 2 ...................................... 1  

4.28. Outra doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos ........ 2 ...................................... 1 

Qual? __________________________________________________________________   

4.29. Pedras ou doença da vesícula biliar ..................................... 2 ..................................... 1  

4.30. Doença do pâncreas ou do fígado ........................................ 2 ..................................... 1 

4.31. Úlcera gástrica ou duodenal ................................................. 2 ..................................... 1  

4.32. Gastrite ou irritação duodenal .............................................. 2 ..................................... 1  

4.33. Colite ou irritação do cólon .................................................. 2 ..................................... 1  

4.34. Outra doença digestiva ......................................................... 2 ..................................... 1  

Qual? ___________________________________________________________________ 

4.35. Infecção das vias urinárias ................................................... 2 ..................................... 1  

4.36. Doença dos rins .................................................................... 2 ..................................... 1  

4.37. Doença nos genitais e aparelho reprodutor  

(problemas nas trompas ou próstata) ............................................. 2 ..................................... 1  

4.38. Outra doença geniturinária ................................................... 2 ..................................... 1  

Qual? ____________________________________________________________________   

4.39. Alergia, eczema ................................................................... 2 ..................................... 1  

4.40. Outra erupção ...................................................................... 2 ..................................... 1  

Qual? ____________________________________________________________________ 

4.41. Outra doença de pele ........................................................... 2 ..................................... 1  

Qual? ____________________________________________________________________  

4.42. Tumor benigno .................................................................... 2 ..................................... 1  

4.43.  Tumor maligno (câncer) ..................................................... 2 ..................................... 1  

Onde? ___________________________________________________________________ 

4.44. Obesidade .............................................................................. 2 ..................................... 1 

4.45. Diabetes ................................................................................. 2 ..................................... 1  

4.46. Bócio ou outra doença da tireoide ..........................................2 ..................................... 1  

4.47. Outra doença endócrina ou metabólica ................................. 2 ..................................... 1  

Qual? ____________________________________________________________________   

4.48. Anemia ................................................................................. 2 ..................................... 1  

4.49. Outra doença do sangue ....................................................... 2 ..................................... 1  

Qual? __________________________________________________________________  
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4.50. Defeito de nascimento .......................................................... 2 ...................................... 1  

Qual? __________________________________________________________________  

4.51. Outro problema ou doença .................................................... 2 .......................................1  

Qual? ______________________________________________________________________  

 

5. Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (Você pode marcar mais 

de uma resposta nesta pergunta)  

Não há impedimento / Eu não tenho doenças ........................................................................... 6  

Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas ................................  5  

Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho 4  

Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de 

trabalho....................................................................................................................................... 3  

Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial ................. 2  

Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar ............................................. 1  

 

6. Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho por causa de problemas de saúde, 

consulta médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses?  

Nenhum...................................................................................................................................... 5  

Até 9 dias................................................................................................................................... 4  

De 10 a 24 dias........................................................................................................................... 3  

De 25 a 99 dias........................................................................................................................... 2  

De 100 a 365 dias....................................................................................................................... 1  

 

7. Considerando sua saúde, você acha que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu trabalho 

atual?  

É improvável.............................................................................................................................. 1  

Não estou muito certo................................................................................................................ 4  

Bastante provável....................................................................................................................... 7  

  

8. Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias?  

Sempre ...................................................................................................................................... 4  

Quase sempre ............................................................................................................................ 3  

Às vezes .................................................................................................................................... 2  

Raramente ................................................................................................................................. 1  

Nunca ........................................................................................................................................ 0  

 

9. Recentemente você tem sentido ativo e alerta?  

Sempre ...................................................................................................................................... 4  

Quase sempre ............................................................................................................................ 3  

Às vezes .................................................................................................................................... 2  

Raramente ................................................................................................................................. 1  

Nunca ........................................................................................................................................ 0  
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10. Recentemente você tem sentido cheio de esperança para o futuro?  

Continuamente .......................................................................................................................... 4  

Quase sempre ............................................................................................................................ 3  

Às vezes .................................................................................................................................... 2  

Raramente ................................................................................................................................. 1  

Nunca ........................................................................................................................................ 0  

 

Consentimento informado (promoção e manutenção da capacidade para o trabalho em geral). 

Você consente que um resumo desses dados e do escore de sua capacidade para o trabalho 

sejam incluídos em seu prontuário de saúde?  

Sim □      Não □  

  

Assinatura: _____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4: Estrutura do índice de capacidade para o trabalho 

 

ESTRUTURA DO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

 

ITEM OBSERVÁVEL 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 
PONTUAÇÃO/ESCORE 

1. Capacidade atual 

para o trabalho 

comparada com a 

melhor de toda a vida; 

 

01 Entre zero a dez pontos; 

2. Capacidade para o 

desenvolvimento das 

atividades em relação 

as exigências do 

trabalho; 

 

02 

Entre zero a dez pontos (considera a natureza 

do trabalho física e/ou mental); 

 

3. Número de doenças 

atuais diagnosticadas 

por médicos; 

 

01 (apresenta uma lista 

com51doenças doenças) 

 

Entre zero a sete pontos (inversamente 

proporcional ao número de doenças 

diagnosticadas, se não houver nenhuma 

doença a pontuação é igual a zero; cinco ou 

mais doenças equivale a um ponto); 

4. Perda estimada do 

trabalho por causa de 

doenças; 

 

01 Entre um a seis pontos; 

5. Faltas ao trabalho 

(dias) por doenças nos 

últimos 12 meses; 

 

01 

Entre um a cinco pontos (inversamente ao 

valor apontado). Para nenhum dia 5 pontos e 

no mínimo 100 dias 1 ponto; 

6. Prognóstico próprio 

da capacidade para o 

trabalho daqui a 2 

anos; 

 

01 

Em presença de um, quatro ou sete pontos 

(respectivamente incapaz, incerto e capaz); 

 

7. Capacidade de 

apreciar a vida, de se 

sentir alerta e de  

expressar esperança no 

futuro. 

03 

Cada questão varia entre zero a quatro 

pontos, sendo respectivamente nunca e 

sempre. Os valores das questões são seis 

somados e a pontuação final varia de um a 

quatro pontos, proporcional a soma. 

 

Fonte: Adaptado de Govea et al.
 87
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APÊNDICE 5: Compilação do escore ICT, objetivos e intervenções 

 

COMPILAÇÃO DO ESCORE ICT, OBJETIVOS E INTERVENÇÕES 

 

Nº DE 

PONTOS 

DISPOSIÇÃO 

LABORAL 
OBJETIVOS INTERVENÇÕES 

7-27 Baixa 

Restaurar a capacidade 

para o trabalho 

 

Agir sobre o ambiente de trabalho e 

na capacidade de restaurar as 

condições do trabalhador. 

 

28-36 Moderada 

Melhorar a capacidade 

para o trabalho 

 

Incentivar atitudes positivas como a 

prática de exercícios físicos, dieta, 

sono, repouso e atividades sociais. 

 

37-46 Boa 

Apoiar a capacidade 

para o trabalho 

 

Esclarecer ao trabalhador os fatores 

ligados ao trabalho e ao estilo de vida 

que auxiliam ou deterioram sua 

capacidade para o trabalho. 

 

44-49 Ótima 

Manter a capacidade 

para o trabalho 

 

Esclarecer ao trabalhador os fatores 

ligados ao trabalho e ao estilo de vida 

que auxiliam ou deterioram sua 

capacidade para o trabalho. 

 

Fonte: Adaptado de Govea et al.
87
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 – Parecer consubstanciado do CEP 
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ANEXO 2 – Tabela de Itens essenciais que devem ser descritos em estudos observacionais, 

segundo a declaração STROBE. 

 

Tabela. Itens essenciais que devem ser descritos em estudos observacionais, segundo a 

declaração Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology 

(STROBE). 2007. 

 

Item Nº Recomendação 

Título e Resumo 1 Indique o desenho do estudo no título ou no resumo, com 

termo comumente utilizado 

Disponibilize no resumo um sumário informativo e 

equilibrado do que foi feito e do que foi encontrado 

Introdução   

Contexto/Justificativa 2 Detalhe o referencial teórico e as razões para executar a 

pesquisa. 

Objetivos 3 Descreva os objetivos específicos, incluindo quaisquer 

hipóteses pré-existentes. 

Métodos   

Desenho do estudo 4 Apresente, no início do artigo, os elementos-chave relativos ao 

desenho do estudo. 

Contexto (setting) 5 Descreva o contexto, locais e datas relevantes, incluindo os 

períodos de recrutamento, exposição, acompanhamento 

(follow-up) e coleta de dados. 

Participantes 6 Estudos de Coorte: Apresente os critérios de elegibilidade, 

fontes e métodos de seleção dos participantes. Descreva os 

métodos de acompanhamento. 

Estudos de Caso-Controle: Apresente os critérios de 

elegibilidade, as fontes e o critério-diagnóstico para 

identificação dos casos e os métodos de seleção dos controles. 

Descreva a justificativa para a eleição dos casos e controles 

Estudo Seccional: Apresente os critérios de elegibilidade, as 

fontes e os métodos de seleção dos participantes. 

Estudos de Coorte: Para os estudos pareados, apresente os 

critérios de pareamento e o número de expostos e não 

expostos. 

Estudos de Caso-Controle: Para os estudos pareados, apresente 

os critérios de pareamento e o número de controles para cada 

caso. 

Variáveis 7 Defina claramente todos os desfechos, exposições, preditores, 

confundidores em potencial e modificadores de efeito. Quando 

necessário, apresente os critérios diagnósticos. 

Fontes de dados/ Mensuração 8ª Para cada variável de interesse, forneça a fonte dos dados e os 

detalhes dos métodos utilizados na avaliação (mensuração). 

Quando existir mais de um grupo, descreva a comparabilidade 

dos métodos de avaliação. 

Viés 9 Especifique todas as medidas adotadas para evitar potenciais 

fontes de vies. 

Tamanho do estudo 10 Explique como se determinou o tamanho amostral. 

Variáveis quantitativas 11 Explique como foram tratadas as variáveis quantitativas na 

análise. Se aplicável, descreva as categorizações que foram 

adotadas e porque. 

continua 
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continuação 

Item Nº Recomendação 

Métodos estatísticos 12 Descreva todos os métodos estatísticos, incluindo aqueles 

usados para controle de confundimento. 

Descreva todos os métodos utilizados para examinar 

subgrupos e interações. 

Explique como foram tratados os dados faltantes (“missing 

data”) 

Estudos de Coorte: Se aplicável, explique como as perdas de 

acompanhamento foram tratadas. 

Estudos de Caso-Controle: Se aplicável, explique como o 

pareamento dos casos e controles foi tratado. 

Estudos Seccionais: Se aplicável, descreva os métodos 

utilizados para considerar a estratégia de amostragem. 

Descreva qualquer análise de sensibilidade. 

Resultados   

Participantes 13ª Descreva o número de participantes em cada etapa do estudo 

(ex: número de participantes potencialmente elegíveis, 

examinados de acordo com critérios de elegibilidade, elegíveis 

de fato, incluídos no estudo, que terminaram o 

acompanhamento e efetivamente analisados) 

Descreva as razões para as perdas em cada etapa. 

Avalie a pertinência de apresentar um diagrama de fluxo 

Dados descritivos 14ª Descreva as características dos participantes (ex: 

demográficas, clínicas e sociais) e as informações sobre 

exposições e confundidores em potencial. 

Indique o número de participantes com dados faltantes para 

cada variável de interesse. 

Estudos de Coorte: Apresente o período de acompanhamento 

(ex: média e tempo total) 

Desfecho 15ª Estudos de Coorte: Descreva o número de eventos-desfecho 

ou as medidas-resumo ao longo do tempo 

Estudos de Caso-Controle: Descreva o número de indivíduos 

em cada categoria de exposição ou apresente medidas-resumo 

de exposição. 

Estudos Seccionais: Descreva o número de eventos-desfecho 

ou apresente as medidas-resumo. 

Resultados principais 16 Descreva as estimativas não ajustadas e, se aplicável, as 

estimativas ajustadas por variáveis confundidoras, assim como 

sua precisão (ex: intervalos de confiança). Deixe claro quais 

foram os confundidores utilizados no ajuste e porque foram 

incluídos. 

Quando variáveis contínuas forem categorizadas, informe os 

pontos de corte utilizados. 

Outras análises 17 Descreva outras análises que tenham sido realizadas. Ex: 

análises de subgrupos, interação, sensibilidade. 

Discussão   

Resultados principais 18 Resuma os principais achados relacionando-os aos objetivos 

do estudo. 
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conclusão 

Item Nº Recomendação 

Limitações 19 Apresente as limitações do estudo, levando em consideração 

fontes potenciais de viés ou imprecisão. Discuta a magnitude e 

direção de viéses em potencial. 

Interpretação 20 Apresente uma interpretação cautelosa dos resultados, 

considerando os objetivos, as limitações, a multiplicidade das 

análises, os resultados de estudos semelhantes e outras 

evidências relevantes. 

Generalização 21 Discuta a generalização (validade externa) dos resultados. 

Outras Informações   

Financiamento 22 Especifique a fonte de financiamento do estudo e o papel dos 

financiadores. Se aplicável, apresente tais informações para o 

estudo original no qual o artigo é baseado. 
a
 Descreva essas informações separadamente para casos e controles em Estudos de Caso-Controle e para grupos 

de expostos e não expostos, em Estudos de Coorte ou Estudos Seccionais. 

Nota: Documentos mais detalhados discutem de forma mais aprofundada cada item do checklist, além de 

apresentarem o referencial teórico no qual essa lista se baseia e exemplos de descrições adequadas de cada item 

(Vandenbroucke et al.
24,25

 A checklist do STROBE é mais adequadamente utilizada um conjunto com esses 

artigos (disponíveis gratuitamente no site das revistas PLoS Medicine [www.plosmedicine.org], Annals of 

Internal Medicine [www.annals.org] e Epidemiology [www.epidem.com]). No website da iniciativa STROBE 

(www.strobe-statement.org) estão disponíveis versões separadas de checklist para Estudos de Coorte, Caso-

Controle ou Seccionais. 

Reproduzida de von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. Declaração 

STROBE: Diretrizes para a comunicação de estudos observacionais [material suplementar na internet]. Malta M, 

Cardoso LO, tradutores. In: Malta M, Cardoso LO, Bastos FI, Magnanini MMF, Silva CMFP. Iniciativa 

STROBE: subsídios para a comunicação de estudos observacionais. Rev Saude Publica. 2010;44(3):559-65. 

 


