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Resumo 

Izu, Marina. Capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem de um 
hospital federal da cidade do Rio de Janeiro. 2012. Dissertação (Mestrado). 
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso da Costa, Universidade Federal 
Fluminense. 

 

A população brasileira está envelhecendo e, uma das consequências desta 
transição demográfica é o envelhecimento da força de trabalho, com reflexos 
na população economicamente ativa e na razão de dependência da população. 
Com isto questões referentes à idade da aposentadoria, capacidade para o 
trabalho e saúde do trabalhador em fase de envelhecimento passa a ser cada 
vez mais estudado. 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. Pode ser conceituada como o quão bem está, ou estará, 
um trabalhador presentemente, 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. Os objetivos da pesquisa foram: Avaliar a 
capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem que trabalha em turnos 
de um hospital público da rede federal da cidade do Rio de Janeiro; 
Correlacionar o Índice de Capacidade de trabalho entre os diversos turnos de 
trabalho da equipe; Divulgar a metodologia Capacidade para o trabalho entre 
os trabalhadores da unidade. Desenvolver um programa computacional para 
cálculo e acompanhamento do ICT. A hipótese da pesquisa foi à existência 
de uma relação entre capacidade para o trabalho, turno de trabalho e 
estilo de vida. O referencial teórico usado foi o proposto por Ilmarinem e 
Tuomi. Método: quantitativo, descritivo, transversal e correlacional. A 
coleta de dados foi feita usando o questionário de índice de capacidade 
para o trabalho. A amostra foi não probabilística, sendo a população alvo 
constituída de 190 trabalhadores de enfermagem. O critério de inclusão foi: 
ser enfermeiro ou auxiliar de enfermagem; trabalhar na unidade há pelo menos 
02 anos. Foram excluídos os quem estavam fora da unidade na época da 
coleta de dados. Para análise descritiva e testes estatísticos foi usado o 
programa SAS 9.1.3. Resultados: observamos uma predominância de 
trabalhadores do sexo feminino (88,79%) ,com idade média de 46 anos de 
idade; casados (62,5%); com duplo vínculo ( 52,78%), não fumante (90,97%) ,  
trabalhador do turno diurno (59,72%) e com atividade física regular (59,03%) e 
tempo médio de trabalho na enfermagem de 12 anos  Dos participantes (47,22 
%) tem boa capacidade para o trabalho. Foi construído um blog e uma página 
na internet com informações sobre capacidade para o trabalho. O programa 
computacional foi desenvolvido usando linguagem C#. Conclusão: não foi 
possível estabelecer relação entre a capacidade para o trabalho, turno de 
trabalho e estilo de vida na amostra pesquisada. Limitação: estudo 
transversal, efeito do trabalhador sadio. 
Descritores: Capacidade de trabalho; enfermagem; saúde do trabalhador. 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The Brazilian population is aging, and one of the consequences of this 

demographic transition is the aging of the workforce, reflected in the 

economically active population and the dependency ratio of the population. With 

that issues relating to retirement age, work ability and health worker regarding 

aging becomes increasingly studied. The work ability is a condition resulting 

from a combination of human resources in relation to the physical demands, 

mental and social work, management, organizational culture, community and 

workplace. It can be defined as how well is, or will be, a worker currently or in 

the near future, and how capable he can perform his job, according to the 

requirements of their health and their physical and mental capacity. The 

research objectives were: to evaluate the work ability of nursing staff working in 

shifts of a federal public hospital network of the city of Rio de Janeiro; correlate 

Work Ability Index to work various shifts between the team's work; Deploy 

methodology Ability to work in the health service worker. The hypothesis of the 

research was the existence of a relationship between work ability, work shift 

and lifestyle. The theoretical framework used was Ilmarinem and Tuomi. 

Method: quantitative, descriptive, cross-sectional and correlational. Data 

collection was done using a questionnaire index of work ability . The sample 

was not probabilistic, and the target population consists of 190 nursing workers. 

The inclusion criteria were: being a nurse or nursing assistant, working on the 

unit for at least 02 years. We excluded those who were outside of the unit at the 

time of data collection. For descriptive analysis and statistical tests were used 

SAS 9.1.3. Results: There was a predominance of female workers (88.79%) 

with a mean age of 46 years old, married (62.5%), double bond (52.78%), 

nonsmokers (90.97 %), day shift worker (59.72%) and regular physical activity 

(59.03%) and average working time in nursing 12 years of the participants 

(47.22%) has good ability to work. Conclusion: Could not establish a 

relationship between the ability to work, shift work and lifestyle in the sample 

studied. Limitation: cross-sectional study, healthy worker effect. 

 

Descriptors: work ability; nursing worker health.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

 Trabalhando na enfermagem há 25 anos, sendo 15 anos no turno 

noturno, pude perceber algumas alterações nas minhas condições de saúde 

como irritabilidade, insônia, e ganho de peso. Também me deparei com vários 

colegas com afastamentos e licenças para tratamento de saúde. 

 A razão para os problemas de saúde nos trabalhadores noturno como a 

insônia, problemas gástrico e cardíaco é o conflito entre a exposição entre as 

horas de trabalho e o relógio biológico. Este último gera sinais que resultam em 

24 horas de pronunciadas oscilações, como por exemplo, a temperatura retal 

tem a máxima (acrófase) às 17 horas e a mínima (nadir) às 5 horas da manhã.1 

 O trabalho noturno não é algo novo, sendo descrito desde a descoberta 

do fogo pelo homem que possibilitou a permanência fora dos abrigos por mais 

tempo e as primeiras tribos nômades que necessitavam que os guardas de 

campo e os pastores ficassem de guarda durante as horas de sono normal .2 

 Atualmente, muitas profissões, principalmente na área de saúde 

realizam suas atividades 24 horas por dia para atender as demandas de 

serviços. Nos grandes centros urbanos são cada vez mais comuns 

supermercados, farmácias, lojas de conveniências que atendem ao público em 

turnos ininterruptos levando a dessincronização entre o ciclo vigília-sono e 

ritmos biológicos. 

 Destaco que a escolha pelo trabalho noturno não foi opção minha, mas 

fui lotada para trabalhar nesse horário por necessidade de serviço. Sempre 

considerei a jornada de 12 horas muito extensa bem como o serviço noturno 

muito desgastante tanto fisicamente como psicologicamente, visto que o corpo 

tem uma lógica natural e o sono diurno não recupera uma noite sem dormir. 

No ano de 2009, levada pela inquietude em entender mais o trabalho em 

turnos e sua repercussão sobre a saúde do trabalhador e quais seriam os 

mecanismos para mitigar esse efeito, resolvi cursar especialização em 

Enfermagem do Trabalho, em que pude aprofundar o estudo sobre o trabalho 

em turnos. O trabalho de conclusão de curso foi uma revisão sistemática sobre 
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trabalho noturno como fator de risco no aparecimento do câncer, originando um 

artigo publicado em 2011. 3 

 Visando ampliar os conhecimentos adquiridos na área de saúde 

ocupacional e pretendendo que o meu estudo pudesse reverter em benefício 

dos trabalhadores de enfermagem do meu local de trabalho, resolvi dar 

continuidade aos estudos na área. A elaboração de um sistema operacional 

utilizando a avaliação da capacidade para o trabalho, licença para tratamento 

de saúde será de grande utilidade para o serviço traçar suas metas na saúde 

ocupacional sendo o produto da dissertação do mestrado. 

 Foi criado um blog sobre capacidade para o trabalho, medidas de 

promoção e recuperação da capacidade para o trabalho para permitir que o 

acesso à informação seja facilitado.   

 O blog tem caráter dinâmico e de interação possibilitado pelo fácil 

acesso e atualização. Os blogs podem ser tanto recurso como estratégia 

pedagógica, pois são espaços de acesso à informação especializada, espaço 

de intercâmbio, colaboração e integração, dando voz a seus pensamentos. 

A adoção das novas tecnologias e métodos gerenciais nos processos de 

trabalho contribui para modificar o perfil de saúde, adoecimento e sofrimento 

dos trabalhadores. Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais frequentes 

estão as Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Ósteo-Musculares 

Relacionados ao Trabalho (LER / DORT); formas de adoecimento mal 

caracterizadas e sofrimento mental que convivem com as doenças profissionais 

como a silicose, intoxicações por metais pesados e por agrotóxicos.4 

 Assim, surgiu o interesse pela temática proposta nessa pesquisa, que 

tem como objeto a capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem e 

sua relação com o turno de trabalho e estilo de vida. 

 A capacidade para o trabalho pode ser conceituada como o quão bem 

está, ou estará, um trabalhador presentemente, 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. 5,6 

 Em 1993 a Organização Mundial de Saúde (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 
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sustentável. 6  Coloca que as 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. Ou seja, 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. 6 

Em 2000, inclui a promoção da capacidade para o trabalho como um 

objetivo da promoção da saúde no local de trabalho. 7           

 De acordo com dados preliminares do último censo de 2010, a 

população brasileira está envelhecendo, com aumento crescente de idosos 

com mais de 65 anos de idade e,com diminuição dos jovens de até 25 anos de 

idade nos últimos 10 anos. 8  Observa-se o  alargamento do topo da  pirâmide 

etária com o crescimento da participação relativa da população com mais de 65 

anos de idade ou mais, que passou de 5,8% em 2005 para 7,4% em 2010. 

Uma consequência desta transição demográfica é o envelhecimento da força 

de trabalho, com reflexos na população economicamente ativa e na razão de 

dependência da população. 9 

 Com isto, questões referentes à idade da aposentadoria, capacidade 

para o trabalho e saúde do trabalhador em fase de envelhecimento passam a 

ser cada vez mais estudado. 

O Brasil apresenta significativo processo de envelhecimento 

populacional, conforme dado preliminar do censo de 2010 citado anteriormente. 

E, diferente do ocorrido em países desenvolvidos, essa situação não é 

acompanhada da diminuição das desigualdades sociais, crescimento 

econômico ou melhora do nível de bem estar. 

O envelhecimento da população trabalhadora irá acarretar 

transformações na sociedade com repercussão no mercado de trabalho e no 

perfil de demandas das políticas públicas. 9 

Nos anos oitenta, com o envelhecimento da população trabalhadora finlandesa 

o Finnish Institute of Ocupational Health (FIOH) deu início aos estudos sobre 

capacidade para o trabalho que são os primeiros nesta área. Estes estudos 

utilizaram como modelo o estresse-desgaste de Rutenfraz e Colquhoun, em 

que o desgaste vivenciado pelo trabalhador depende de estressores 
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decorrentes das cargas física e mental do trabalho, do ambiente e ferramentas 

de trabalho, e características e recursos do trabalhador e representam o 

primeiro marco teórico neste campo de conhecimento. 10 

Este desgaste pode levar o desencadeamento de repostas fisiológicas, 

psicológicas, comportamentais com uma possível diminuição da capacidade 

para o trabalho e aparecimento de doenças. 4,5,10 

As diferentes interações entre o envelhecimento biológico, saúde, estilo 

de vida, e trabalho afetam fortemente a capacidade de trabalho.  

Já o estilo de vida é o modo de viver da pessoa, a maneira de ser.  A 

forma de viver varia de acordo com a cultura e o grupo social em que está 

inserido o indivíduo e os fatores de risco como o tabagismo, etilismo, 

sedentarismo, alimentação inadequada e estresse são formas adaptativas 

diante das tensões do cotidiano. 11 

A capacidade para o trabalho é a base para o bem estar do ser humano 

e não permanece satisfatória ao longo da vida a menos que nos cuidemos.  É 

afetada por vários fatores e podemos influenciar vários deles por meio de 

nossa própria atividade. 11 

Em estudo com profissionais de enfermagem no Estado de São Paulo 

identificou que condições de trabalho e más condições de vida contribuíram 

para uma capacidade para o trabalho inadequada, evidenciando a importância 

de contextualizar os estudos não só no âmbito do trabalho, mas também das 

condições de vida.12 

  Outro estudo transversal, com uso de questionário autoaplicável 

padronizado para o cálculo do índice de capacidade para o trabalho (ICT), 

tendo como cenário um complexo hospitalar localizado no sul do país e 

amostra constituída de 885 trabalhadores da enfermagem, constatou que 

87,3% eram mulheres com idade entre 35 e 68 anos de idade. A capacidade 

para o trabalho foi considerada boa em mais de 80% dos trabalhadores. Os 

autores concluem que o programa de saúde do trabalhador da empresa deve 

incluir orientação e acompanhamento do profissional de enfermagem em 

atividades físicas e de lazer para manter a boa capacidade para o trabalho e 

implementar medidas preventivas relacionadas a prevenção de doenças 

músculo-esqueléticas.13 
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Em estudo transversal, com amostra de 43 trabalhadores de indústria 

têxtil que trabalhavam em turno diurno e noturno fixos, com jornada diária de 

12 horas e semana reduzida, identificou que os fatores que influenciaram a 

percepção de fadiga associavam-se aos estilos de vida e à dificuldade de 

manter o sono. Os fatores associados à percepção do ICT foram tempo de 

exercício na função e turno noturno de trabalho. Quanto maior o tempo de 

exercício na função, menor o ICT. Trabalhar a noite aumenta o ICT. A  duração 

da jornada diária de 12 horas pode provocar aumento na carga de trabalho, 

influenciando a percepção do trabalhador sobre a capacidade para o trabalho, 

fadiga e alterações do sono. Concluem os autores que os resultados mostram 

que nem sempre o trabalho noturno mostra-se como fator prejudicial à saúde, 

porém a amostra é pequena, e sendo um estudo transversal pode ter tido efeito 

da seleção. 14 

Assim as questões de pesquisa foram como a equipe de enfermagem 

de um hospital federal na cidade do Rio de Janeiro percebe sua condição de 

saúde? Trabalhar em turnos e o estilo de vida interferem na capacidade para o 

trabalho? 

 A hipótese testada foi que existe  uma relação entre capacidade para o 

trabalho, turno de trabalho e estilo de vida. 

 Os objetivos propostos foram: 

 Avaliar a capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem que trabalha 

em turnos de um hospital público da rede federal da cidade do Rio de Janeiro;  

*Correlacionar o Índice de Capacidade de trabalho entre os diversos turnos de 

trabalho da equipe;  

* Divulgar a metodologia Capacidade para o trabalho entre os trabalhadores 

através da construção de um blog e website. 

* Desenvolver um programa computacional para cálculo do ICT. 

 O motivo da escolha dos integrantes da equipe de enfermagem como 

sujeitos da pesquisa deve-se ao tipo de trabalho desenvolvido pelos mesmos, 

os quais constituem uma categoria profissional submetida a trabalho 

desgastante, com jornada de trabalho semanal extensa, pois não tem uma 

carga horária semanal de trabalho regulamentada em lei, bem como piso 

salarial. 



21 
 

Além disso, a equipe de enfermagem cuida diretamente dos pacientes 

24 horas por dia, sendo responsável pela execução de mais de 60% das ações 

de saúde estando consequentemente mais exposta  aos riscos de doenças e 

acidentes ocupacionais. 15 

Os riscos nas unidades hospitalares são decorrentes da assistência 

direta prestada pelos profissionais de saúde aos diversos pacientes com 

diferentes graus de gravidade, implicando no manuseio de equipamentos 

pesados e materiais pérfuro-cortantes, muitas vezes contaminados com 

sangue ou fluidos corpóreos em consequência do preparo e administração de 

medicamentos, das relações interpessoais de trabalho e produção, do serviço 

em turnos, dos baixos salários, da tensão emocional advinda do convívio com a 

dor, o sofrimento, da perda de vida. 16 

Investigações abordam que as condições laborais vivenciadas pela 

equipe de enfermagem têm ocasionado problemas de saúde, tendo como 

consequência os acidentes, o absenteísmo e o afastamento por doença, 

dificultando a organização do trabalho e, por conseguinte a qualidade da 

assistência de enfermagem prestada. 17 

A relevância do presente estudo mostra-se na medida em que a 

avaliação da capacidade para o trabalho dos trabalhadores da enfermagem e 

dos fatores que influenciam este índice podem fornecer informações para 

melhoria das condições de trabalho, refletindo na saúde do trabalhador por 

toda sua vida. 

A implementação da utilização do ICT pelo serviço de saúde ocupacional 

será de grande utilidade, pois irá permitir que a temática sobre capacidade para 

o trabalho e envelhecimento funcional seja incorporada à realidade concreta do 

mundo do trabalho. 

Também poderá servir de subsídios para atender ao estipulado na 

Portaria 783 de 07/04/2011, do Ministério de Planejamento, Orçamento e 

Gestão que estabelece a obrigatoriedade da realização de exames periódicos 

dos servidores federais. 1 

Este estudo contribuirá: 

Para o ensino: com a inserção da temática trabalho em turnos, cronobiologia  e 

da capacidade para o trabalho nos cursos de graduação e pós graduação 

despertando o interesse de alunos para pesquisa voltadas a essa área; 
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• Para a pesquisa: ampliando a discussão sobre esta temática no campo da 

saúde do trabalhador; estudo da cronobiologia para criar horários que 

favoreçam mais ao trabalhador, fortalecimento da linha de pesquisa de saúde 

ocupacional dentro do grupo de pesquisa Cidadania e Gerência na 

Enfermagem (NECIGEN). 

• Para a instituição: promovendo e recuperando a capacidade para o trabalho 

da equipe de enfermagem, visando o bem estar do trabalhador tanto na sua 

fase ativa, como em sua fase de aposentadoria. 

 Essa dissertação está inserida na linha de pesquisa: O contexto do 

cuidar em saúde do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial que 

versa sobre “.. desenvolvimento de estudos sobre o processo de gestão em 

enfermagem e as políticas públicas e de saúde...fornecendo instrumental 

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

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

 
 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.21 

 Vários modelos têm sido utilizados para examinar a capacidade para o 

trabalho, sendo os modelos tradicionais centrados nos aspectos médicos de 

saúde e capacidade funcional ou na importância do equilíbrio entre os recursos 

humanos e as exigências de trabalho. 22 

 A partir da década de 80 houve uma necessidade de uma definição mais 

ampla de capacidade para o trabalho. Por exemplo, a capacidade para o 

trabalho como desfecho era necessária para avaliar a perda de produtividade; 

para avaliar a eficácia dos serviços de saúde; a lesão e prevenção de novas 

lesões e para avaliar a eficácia de projetos de reorganização do trabalho, tais 

como mudanças ergonômicas. 23 

 Vários modelos têm sido usados para analisar a capacidade para o 

trabalho. Os modelos tradicionais são focados no aspecto médico da saúde e 

capacidade funcional ou na importância do equilíbrio entre recursos humanos e 

a demanda do trabalho. Recentemente, foram integrados outros aspectos 

como o trabalho comunitário, gestão, ambiente fora do trabalho. 22,24 

 Alguns modelos multidimensionais e integrados, como o elaborado por 

Tuomi e Ilmarinem, surgiram e incluem não apenas os fatores tradicionais, mas 

também os aspectos como o trabalho comunitário, a gestão e o ambiente micro 

e macro fora do ambiente de trabalho. 22 

 Há consenso que 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 a 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. 22 

 A capacidade para o trabalho é uma condição resultante da combinação 

entre recursos humanos em relação às demandas físicas, mentais e sociais do 
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trabalho, gerenciamento, cultura organizacional, comunidade e ambiente de 

trabalho. 21 

 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. 21 

 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. 21 

 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. 4 

A capacidade para o trabalho teria uma estrutura semelhante a uma 

casa, conforme Figura 1 a seguir: 

 

Figura 1. Modelo de capacidade para o trabalho de Ilmarinem  

 

 

O primeiro andar é constituído pelos recursos humanos, como a saúde, 

e 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. 22 
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As mudanças na capacidade física muitas vezes são concentradas 

sobre o sistema cardiovascular e músculo-esquelética, estrutura corporal e 

alguns sistemas importantes. O consumo máximo de oxigênio (V~O2max) 

absoluto (l/min) e relativos (ml/min/kg) diminuem com a idade . O declínio da 

V~O2máx começa após a maturidade física completa  ter sido atingida, o mais 

tardar após os 30 anos de idade, porém  estudos longitudinais tem 

demonstrado que as mudanças na V~O2max podem ser muito maior que o 

esperado.25  

Em quatro anos, a V~02max pode aumentar ou diminuir em 25% em 

homens e mulheres após os 45 anos de idade. Estas mudanças são fortemente 

dependentes do exercício aeróbio ou a falta dele durante os anos anteriores, 

portanto diferentes níveis de comportamento de exercício pode ter efeito 

notáveis sobre a V~02max. Ou seja, a capacidade cardiorrespiratória é afetada 

pela atividade física e tem implicação na capacidade para o trabalho. 

A saúde é a fundação para a capacidade para o trabalho. O primeiro 

andar só pode suportar as demandas do trabalho quando a competência 

profissional e social está disponível .22 

A relevância do segundo andar está aumentando nos dias de hoje, 

quando a mudança contínua está se tornando uma característica principal da 

vida profissional. O uso de nova tecnologia mudou a organização do trabalho, a 

natureza das tarefas e o conhecimento que necessitam de novas competências 

ocupacionais. A influência negativa da nova tecnologia é caracterizada em 

muitas ocupações por um aumento no número de trabalhadores expostos a 

substâncias químicas, a um aumento unilateral da carga física ou mental e um 

aumento no estresse em geral. Por outro lado, o efeito positivo pode ser 

esperado como a diminuição dos acidentes de trabalho. 22 

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

o respeito e justiça desempenham um papel tanto 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. 22 

O quarto andar finalmente resume todos os aspectos do conteúdo do 

trabalho (físico, psicológico, e demandas sociais), o ambiente de trabalho e 

organização do trabalho. Aqui a liderança tem um papel central influente, mas 

também fatores de trabalho como possibilidade de desenvolvimento e 
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influência no trabalho. A família, a vida social e na sociedade também tem 

impacto na capacidade para o trabalho.22 

A casa, portanto combina todos os aspectos, sob um telhado, que são 

essenciais para a capacidade para a manutenção e promoção da capacidade 

para o trabalho em uma organização. Todos os andares precisam estar 

equilibrados entre si. Se a capacidade para o trabalho é baixa em um indivíduo 

ou grupo de trabalho, todos os quatro andares devem ser considerados.22 

Alguns fatores relacionados ao trabalho podem contribuir para 

deterioração da capacidade para o trabalho: trabalho muscular estático, uso de 

força muscular, levantamento e transporte de cargas, movimentos repetitivos, 

postura inadequada, riscos de acidente de trabalho, temperatura inadequada, 

conflito de papéis, falta de oportunidade de desenvolvimento e reconhecimento 

no trabalho de outros. 26 

A promoção de saúde no local de trabalho pode usar o modelo holístico 

de prevenção, considerando e assegurando uma ótima comunicação entre os 

quatro andares e mobilização interna e se necessário, peritos externos para 

cada andar. Tal visão permite a uma organização reagir a acontecimentos 

adversos em fase precoce e oportuna implementando medidas adequadas 

para assegurar a saúde organizacional e para prevenir a saída precoce do 

trabalho.22,26 

 A capacidade para o trabalho não pode ser analisada apenas de acordo 

com características individuais, mas também deve levar em conta o trabalho e 

o ambiente.26 

 Os principais fatores identificados como agentes modificadores na 

capacidade para o trabalho do trabalhador em fase de envelhecimento foram o 

envelhecimento biológico, a saúde, o trabalho e o estilo de vida. 11··. 

 Com base nestes estudos, foi estruturado o modelo para manutenção da 

capacidade para o trabalho composto de 4 áreas de ação: melhorias das 

condições de trabalho, melhorias na organização e no ambiente psicossocial 

do trabalho, promoção da saúde e dos recursos individuais e desenvolvimento 

de competência profissional. 26,27 

 O modelo foi testado em seguimento de 1101 trabalhadores finlandeses, 

no período de 1992 a 1997, junto aos quais foram desenvolvidas ações para a 

manutenção da capacidade para o trabalho.26,27 
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 Em outra pesquisa realizada pelo mesmo grupo, entre 1997 e 2000, com 

1389 trabalhadores finlandeses mostrou que uma boa qualidade da capacidade 

para o trabalho esteve associada ao bem estar mental, elevando o 

desempenho e capacidade competitiva para as empresas. 28 

 Os determinantes da capacidade para o trabalho são os aspectos 

sociodemográficos, estilos de vida, saúde, educação e competência.  

 A capacidade funcional física e mental pode começar a deteriorar a partir 

dos 45 anos de idade, influenciada pela diminuição da capacidade 

cardiorrespiratória e musculoesquelética em função da idade. 5 

 O envelhecimento pode diminuir o desempenho da memória, da 

capacidade de percepção e da velocidade do processamento de informações, 

porém estas mudanças podem ser compensadas pelo aumento do 

conhecimento, experiência, da habilidade para trabalhar de forma 

independente, maior vínculo ao emprego. 5 

 O sexo feminino tem maior risco para perda da capacidade para o 

trabalho, influenciada pelas piores condições de trabalho e salariais se 

comparado aos homens e ainda pela dupla jornada. 8 

 No estudo finlandês, a percepção da capacidade para o trabalho entre 

homens e mulheres foi aproximadamente a mesma. 29 

Em relação à idade, as pessoas mais jovens percebem sua capacidade 

para o trabalho muito melhor que os mais velhos. 29,30 

O tabagismo é um fator de risco para doenças cardiovasculares e 

pulmonares, sendo inversamente associado à capacidade para o trabalho e a 

capacidade física. 5 

 O consumo abusivo de álcool pode exercer efeitos sobre a capacidade 

para o trabalho por meio do comprometimento da saúde física e mental, queda 

da produtividade, absenteísmo e aumento do risco para acidente de trabalho.  5 

 O excesso de peso é um fator de risco para perda da capacidade para o 

trabalho, pois favorece o aumento de doenças crônicas. 5 

 A prática de atividade física é um preditor de boa capacidade para o 

trabalho devido melhoria na percepção do estado de saúde e redução das 

reações emocionais ao estresse. 5 

 Em relação à saúde, esta é tida como um fator que exerce o maior 

impacto sobre a capacidade para o trabalho. 5 
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 A capacidade para o trabalho pode ser promovida pelo aumento das 

habilidades e conhecimentos que o trabalhador dispõe para executar seu 

trabalho, especialmente em atividades que demandam maiores habilidades 

psicológicas e cognitivas. 5 

 Os trabalhadores com trabalho predominantemente físico podem 

apresentar piores condições da capacidade para o trabalho do que aqueles 

com conteúdo predominantemente mental decorrentes das exigências físicas 

do trabalho (uso de força muscular, risco biológico, ergonômico, trabalho 

muscular estático, etc.).5 

 O estresse decorrente da organização e do ambiente psicossocial do 

trabalho tem efeitos sobre a capacidade para o trabalho. 5 

 O tempo de emprego ou profissão está relacionado à capacidade para o 

trabalho, pois quanto maior o tempo que o trabalhador estiver exposto às 

exigências do trabalho, maior será o envelhecimento funcional, além do tempo 

de trabalho estar relacionado ao envelhecimento cronológico. 5 

 A capacidade para o trabalho tem valor preditivo para invalidez, 

aposentadoria e mortalidade.5 

 A mensuração da capacidade para o trabalho pode ser obtida através da 

utilização do questionário estruturado ICT, que possibilita avaliar e detectar 

precocemente alterações, determinar a incidência de incapacidade de 

trabalhadores em fase de envelhecimento e ser usado como instrumento para 

subsidiar informações para direcionar medidas preventivas.4 

 Em estudo de acompanhamento dos trabalhadores municipais 

finlandeses por 11 anos, os pesquisadores encontraram forte associação entre 

idade e trabalho e o declínio da capacidade para o trabalho, que não 

apresentou diferença entre os sexos. Quase dois terços das pessoas com 

baixa capacidade para o trabalho aposentaram-se por incapacidade durante o 

tempo de seguimento. 21 
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CAPÍTULO III 

BASE CONCEITUAL 

 

3.1  RITMO CIRCADIANO E TRABALHO EM TURNOS 
 O termo ritmo circadiano provém do Latim circa diem, que significa “por 

volta de um dia”. As funções orgânicas humanas seguem um padrão ao longo 

de vinte e quatro (24) horas do dia, denominado ritmo circadiano e essas 

funções são controladas pelo relógio biológico localizado no cérebro (núcleo 

supraquiasmático), regulador do hipotálamo, que controla o funcionamento das 

glândulas endócrinas secretoras de hormônios essenciais ao funcionamento do 

organismo. 31 

 Embora gerados internamente, os ritmos circadianos são regulados por 

ciclos exógenos especialmente de claro e escuro. Sem o condicionamento 

temporal usual, o relógio biológico tende a funcionar livremente, ou seja, o 

período dos ritmos altera-se.31 

 O ciclo claro-escuro é o mais importante fator ambiental sincronizador 

dos ritmos biológicos. A luz muda à fase do relógio circadiano por uma cascata 

de eventos no interior das células do núcleo supraquiasmático (NSQ), incluindo 

a ativação do gene Per1. A informação da claridade/escuridão é transmitida, 

via trato retino-hipotalâmico, da retina (único receptor da informação) para o 

núcleo supraquiasmático (NSQ) e deste para a glândula pineal, que regula a 

secreção de melatonina. 31 

Toda vez que a atividade laboral exigir trabalho em turnos, diurno e 

noturno, não importando que seja feito em turnos alternantes ou fixos, os 

trabalhadores estarão sempre sujeitos a uma dessincronização e submetidos a 

um maior risco de apresentarem uma série de distúrbios de ordem fisiológica e 

psicossocial. 31 

Os estudos sobre os efeitos do trabalho em turnos têm aumentado 

devido associação da discordância entre o turno de trabalho e ritmo biológico. 

Alguns têm identificado que trabalhador em turno rotativo ou noturno tem 

apresentado efeitos deste tipo de horário de trabalho como: alteração do ritmo 

de sono e estado de alerta, cansaço, risco para acidentes.  Algumas pesquisas 

identificaram doenças crônicas relacionadas ao trabalho em turnos, como 

doenças cardiovasculares, resistência insulínica, câncer. 31,32,33,34,35 
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No cenário de estudo os turnos de trabalho normalmente são 

organizados em diarista, tardista e plantonista, sendo a jornada diária de 6 

horas para diarista e tardista e de 12 horas para o plantonista. 

Muitas variáveis podem melhorar ou piorar a tolerância ao trabalho em 

turnos, estando ligadas às condições de vida e trabalho como: o meio 

ambiente, fatores psicossociais, situação política, econômica  e social do país, 

escalas e carga de trabalho; e às características individuais e suas  relações 

com a tolerância ao turno de trabalho. O trabalho em turnos aparece como um 

fator estressor, visto que um percentual significativo de pessoas que trabalham 

neste sistema de horário relata uma série de perturbações, principalmente 

físicas. 31 

Algumas das perturbações mais conhecidas são os distúrbios do ritmo 

biológico, as dificuldades para conciliar o trabalho com a vida doméstica, má 

postura e sobrecarga musculoesquelética, exacerbação de sintomas pré-

existentes e doença mental e alta demanda mental e psíquica . 31 

O trabalho em turnos é caracterizado pela continuidade da produção ou 

prestação de serviços com a participação de várias turmas de trabalho que se 

sucedem no local de trabalho, podendo o horário de trabalho ser modificado ou 

serem fixas. 33 

A diversidade dos turnos de trabalho existente é muito grande, podendo 

variar de empresa para empresa, podendo haver turnos regulares, permitindo 

ao trabalhador ter sua escala de trabalho e folgas com bastante 

antecedência.33 

Existe escala de trabalho irregular em que o horário de saída e entrada, 

bem como o de folgas não obedece a um esquema predeterminado, havendo 

variações na duração, horário de início e fim da jornada, como por exemplo, os 

de pilotos, comissário de bordo. 33 

 A terminologia básica que define os esquemas de trabalho em turnos é: 

a) Turno: unidade de tempo de trabalho. Em geral 6 h, 8 ou 12 horas. 

b) Turmas: grupo de trabalhadores que se sucedem no mesmo local. 

c) Turno diurno: jornada de trabalho que correspondem aos horários de 

trabalho entre 05:00 horas e 18:00 horas. 
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d)  Turno noturno: trabalhador desenvolve suas atividades no horário da 

noite e de acordo com a legislação brasileira, o horário é a partir de 

22:00 horas de um dia até 05:00 horas do dia seguinte. 

e) Turno fixo: os trabalhadores têm horários fixos de trabalho. 

f)  Turno alternante ou em rodízios: os trabalhadores modificam seus 

horários de trabalho de acordo com uma escala predeterminada. 

g) Turno irregular: os horários de início e fim da jornada são variáveis, sem 

obedecer a esquema predeterminado. 

 Trabalhar em turnos interfere no ritmo circadiano, hábitos de sono e 

alimentares, prejudicam as relações familiares e sociais, pois socialmente os 

finais de semana e as noites são dias reservados para o lazer e quem trabalha 

em turno nem sempre dispõe do horário, podendo levar a morbidade e 

absenteísmo entre os trabalhadores que adotam essa jornada e tendo 

consequências nos custos econômicos e sociais.33 

 O ser humano são seres diurnos, sendo mais ativos durante o dia e 

dormindo a noite, sendo esse comportamento determinado pela oscilação 

regular das funções corporais (ritmo circadiano).33 

 

3.1.2 Saúde e trabalho em turnos 
 
 As funções corporais mostram níveis mais elevados durante o dia e mais 

baixos durante a noite. Essa ritmicidade é controlada pelo relógio biológico 

(oscilador endógeno) e é influenciada por fatores ambientais (sincronizadores) 

como ciclo vigília/sono; atividade produtiva; horário de refeições, tempo e 

intensidade de exposição à luz.31  

 O horário de trabalho não usuais submete os trabalhadores a restrições 

fisiológicas, sociais e psicológicas e algumas são claramente prejudiciais.  

 A tolerância para o trabalho em turnos e noturno é influenciada pela 

organização do trabalho e pelas condições de trabalho. 

 Algumas revisões apontam que o trabalho em turnos e noturno 

apresenta correlação com problemas de saúde principalmente distúrbios do 
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sono, cardiovascular, metabólico e o risco de aumento nos acidentes de 

trabalho. 

 O distúrbio do sono é caracterizado pela insônia ou sonolência 

excessiva que ocorrem em função da hora de trabalho coincidir com a fase 

habitual de sono ou, então, devido o início da jornada começar muito cedo, 

levando o trabalhador ter que acordar muito cedo. 33 

 O número de horas de sono necessárias para os indivíduos são distintas 

e mudam nas fases da vida. Há pessoas que necessitam de 04 horas e outras 

de 12 horas de sono por dia e que essas necessidades são provavelmente 

transmitidas geneticamente. A quantidade de sono não está ligada à duração 

total do mesmo, mas à duração de cada um dos estágios do sono. 33 

 O transtorno do sono persiste enquanto permanecer o horário de 

trabalho irregular, entretanto o transtorno persiste em alguns indivíduos mesmo 

após o abandono do trabalho em turnos. 33 

 Em trabalhadores noturnos, os mesmos são privados tanto em qualidade 

quanto em quantidade de sono. O estresse nesses trabalhadores resulta da 

dessincronização do ritmo circadiano, alteração da vida social e familiar e 

privação do sono. 

 O trabalho em turnos e o noturno interferem no horário e na qualidade 

das refeições, favorecendo de distúrbios digestivos devido ao desiquilíbrio 

entre os horários de refeições e a secreção e motilidade gastrintestinal; a 

qualidade dos alimentos; tempo curto para fazer as refeições, maior ingestão 

de bebidas cafeínadas, fumo e consumo de álcool. 33 

 Estudos epidemiológicos mostram uma incidência de úlcera péptica 

duas a cinco vezes maiores entre os que trabalham em turnos e noturnos 

comparados aos diurnos.33 

 Trabalhar em turnos também pode ser um fator de risco no 

aparecimento de doenças cardiovasculares por ser um fator de estresse, que 

pode causar ativação neurovegetativa, liberação aumentada de hormônios de 

estresse e consequência na pressão arterial, ritmo cardíaco, metabolismo de 

lipídos e glicose. Estes problemas podem ser interferência nos mecanismos 

compensatórios ligados às condições e aos estilos de vida. 33 

 Há possibilidade de o trabalho noturno ter efeito na atividade hormonal 

feminina.  Existem relatos de transtorno menstrual e na função reprodutiva em  
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grupos de trabalhadoras em turnos, com incidência maior de abortamentos, 

cólicas menstruais, interferência no desenvolvimento fetal (parto prematuro, 

baixo peso ao nascer).33 

 As trabalhadoras em turnos casadas e com filhos pequenos tem mais 

dificuldades em conciliar a jornada de trabalho com as tarefas domésticas 

tendo mais problemas de sono e fadiga crônica se comparada aos 

trabalhadores do sexo masculino. 

 Os fatores que influenciam a tolerância ao trabalho noturno são relativos 

tanto ao indivíduo quanto as condições de trabalho, influenciando no ajuste a 

curto e adaptação em longo prazo. . 

 Os aspectos individuais mais importantes são a idade, sexo, preparo 

físico, comportamento e traços de personalidade (tipo matutino, extroversão, 

neuroticismo), estrutura circadiana e hábitos alimentares e de sono. 

 A idade avançada pode estar associada a uma intolerância progressiva 

devido a menor propriedade reparadora do sono, e a propensão à 

dessincronização interna dos ritmos circadianos.  

 A situação familiar como estado civil, número e idade dos filhos, turno de 

trabalho do cônjuge, nível socioeconômico interferem na tolerância ao trabalho 

em turnos. 

 As condições sociais que interferem são: o mercado de trabalho, 

tradições locais de trabalho em turnos, atividades de lazer, apoio social, 

tamanho e atitudes da comunidade, tempo e meio de transporte de/ para o 

trabalho. 

 As condições de trabalho como ambiente, carga de trabalho, renda, 

satisfação no emprego, relações humanas, escalas de trabalho, característica 

do cargo, qualificação, oportunidade de carreira, instalação para refeições, 

supervisão médica, carga de trabalho influenciam no ajuste do relógio biológico 

e nas condições psicofísicas.  

 Todos os fatores elencados acima podem interferir na tolerância ao 

trabalho em turnos e consequentemente, transtornos de saúde podem mostrar 

gravidades distintas e surgir em diferentes épocas da vida, dificultando assim a 

avaliação do prejuízo real do trabalho em turno em diferentes trabalhadores.  
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 O processo de auto-seleção que ocorre entre os trabalhadores em 

turnos (saída por motivo de saúde) pode explicar alguns achados contrastantes 

relativos à saúde desses trabalhadores. 

 O câncer em sua relação com o trabalho pode ser classificado de duas 

formas: 34 

a) Como doença profissional: relação direta com condições de trabalho, 

como por exemplo, o mesotelioma de pleura por exposição ocupacional  

pelo asbesto; 

b) Doença relacionada ao trabalho: tem sua frequência, surgimento ou 

gravidade modificada pelo trabalho, ou seja, o trabalho é um fator de risco.  

 No Brasil, os canceres relacionados ao trabalho, têm sido mal 

dimensionados devido ao número pequeno de pesquisa sobre o assunto no 

país e a qualidade dos registros que não permitirem fazer essa associação, 

pois muitas vezes a informação referente à ocupação dos trabalhadores é 

pouco valorizada e caracterizada insuficientemente nos prontuários.34 

 De acordo com as Diretrizes para a vigilância do câncer relacionado ao 

trabalho, a ocupação enfermeiro e auxiliar de enfermagem podem ser um fator 

de risco no aparecimento de câncer de mama devido à exposição à luz artificial 

à noite, com redução da secreção de melatonina. 34 

 A exposição à luz a noite atrapalha o ritmo circadiano com alteração no 

padrão da atividade do sono, supressão na produção da melatonina, e 

desregulação dos genes envolvidos no aparecimento de câncer. Desta forma, 

evidencia-se que o trabalho noturno leva a exposição à noite à luz, resultando 

em repetida e frequente rompimento do ritmo circadiano.  

 Em 2007, o grupo de trabalho do International Agency for Research on 

Cancer (IARC), concluiu que o trabalho em turno que envolva a quebra do 

ritmo circadiano é provavelmente carcinogênico (classe 2.A).35 

 Apesar de estudos relacionarem o trabalho noturno com o aumento de 

câncer de mama, não é conhecido o efeito do trabalho noturno sobre os outros 

tipos de câncer. 

 A exposição à luz durante a noite altera o ritmo circadiano, provocando 

modificações no padrão do sono, supressão da produção da melatonina, 

modificações nos genes circadianos, envolvidos no aparecimento de câncer. A 
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privação do sono suprime uma atividade natural dos linfócitos citotóxicos, 

acarretando a redução da defesa imunológica. 

 A luz é o estímulo primário para a desregulação e desacerto do ritmo 

circadiano, que é expresso pela mudança no ritmo da melatonina. A produção 

de melatonina diminui com a exposição das pessoas a luz a noite. Desde a 

demonstração da potencial atividade oncostática da melatonina numa 

variedade de tumores, é possível que baixos níveis séricos de melatonina 

causada pela exposição à luz à noite aumente o desenvolvimento dos tumores 

em geral. Uma profunda redução da melatonina foi observada em humanos 

após duas semanas de exposição intermitente a luz durante a noite.  Embora 

os níveis possam se recuperar durante o período de sono, eles não se 

recuperará ao nível máximo a não ser que hábitos sejam mantidos constantes, 

pois qualquer desregulação no ritmo circadiano irá diminuir a habilidade de 

recuperar-se daquela supressão. 

 

3.2.3 Cronobiologia 
 A cronobiologia é o estudo da organização temporal dos seres vivos, ou 

seja, o ramo da biologia que estuda os ritmos biológicos. Apesar dos primeiros 

estudos empíricos sobre o assunto datarem 1729, somente em 1960 que a 

cronobiologia foi caracterizada como disciplina científica. 

 Os dois pressupostos básicos dos estudos cronobiológicos são que os 

seres vivos estão organizados no espaço e tempo; no processo evolutivo os 

seres vivos se adaptaram à organização espacial e temporal desse meio.36

 Os ritmos biológicos mais conhecidos são chamados de ritmos 

circadianos, que são aqueles cujo período coincide com o período do ciclo 

dia/noite de 24 horas. 

 Alguns ritmos ambientais como o clico dia/noite são capazes de interferir 

na organização temporal dos ritmos biológicos causando a sincronização, ou 

seja, ficamos despertos de dia e temos sono à noite, sincronizado com o 

ambiente. 

 Os indivíduos podem ser classificados de acordo com seu cronótipo em 

matutinos, intermediários e vespertinos. 36 
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 Os matutinos despertam bem cedo, por volta de 5 a 7 horas da manhã e  

estando nesse momento  aptos a trabalhar e num nível de alerta bom e, 

preferem dormir cedo . Constituem aproximadamente 10 a 12 % da população. 

 Os vespertinos tendem a acordar muito tarde, por volta do meio dia a 14 

horas e o melhor desempenho desses indivíduos se dá à tarde ou noite. 

Constituem 8 a 10% da população. . 

 Os intermediários são indivíduos indiferentes e adaptados aos diversos 

períodos do dia. 

 A organização do trabalho não leva em consideração a variabilidade 

rítmica circadiana nos indivíduos e são prejudiciais aos trabalhadores visto que 

os indivíduos estão em estados funcionais diferentes  nas 24 horas , fazendo 

com que os trabalhadores respondam de forma diferente a uma mesma 

situação de trabalho conforme o momento do dia em que ele ocorra. 

 O homem para moldar seus ritmos naturais às exigências sociais e do 

trabalho, principalmente o trabalho em turnos, provoca em seu organismo 

situações de dessincronizações internas. 

 A realização de atividades que estejam em desacordo com os ritmos 

biológicos podem causar distúrbios de humor, problemas de sono, estresse 

emocional, desordens gastrointestinal e hipertensão arterial. 

 O conhecimento da cronobiologia e os cronótipos podem ajudar na 

elaboração de turnos de trabalho mais ergonômico para os indivíduos , 

minimizando o impacto da dessincronização na saúde do trabalhador. 

 

3.3  POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
 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.   

Com a Constituição de 1988, a assistência á saúde do trabalhador passa 

a ser responsabilidade do Ministério da Saúde. O Sistema Único de Saúde 

(SUS) passou a se responsabilizar pelo atendimento do trabalhador com 

doença relacionada ao trabalho, vítima de acidente de trabalho.  Também 

passou a ser responsável pela vigilância à saúde do trabalhador, que é um 
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conjunto de ações que englobam aspectos da vigilância epidemiológica, 

vigilância sanitária e vigilância ambiental. Além disso, a Constituição Federal 

determina que o SUS execute ações de saúde do trabalhador e colabore com a 

proteção do ambiente de trabalho. 

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 

risco físico, químicos, biológicos, ergonômicos além de conjuntos de 

condicionantes biológicos, sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais 

que são responsáveis por situações de riscos para a saúde e a vida. 

 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. 

 O Ministério da Saúde elaborou uma Lista de Doenças relacionadas ao 

trabalho para subsidiar ações de diagnóstico, tratamento e vigilância e o 

estabelecimento da relação da doença com o trabalho, atendendo assim o 

contido na Lei 8080/90. Além da relação de 198 doenças codificadas segundo 

a Classificação Internacional das Doenças (CID 10) também são relacionados 

os agentes de riscos e as situações de exposição ocupacional. 

 A Portaria MS nº1679/2002, atualizada pela Portaria nº 2782/2009 

cria a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast) 

que consiste em uma rede nacional de informações e ações na área de saúde 

com o propósito de implementar ações de assistência, de vigilância e de 

promoção da saúde do trabalhador. 

 A Rede integra e articula as redes assistenciais e linhas de cuidado de 

atenção básica, secundária e terciária, pré-hospitalar e hospitalar nas três 

esferas de governo (nacional, estadual e municipal) e se organiza em Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). 

 Esse modelo voltado de redes de atenção baseadas nos centros de 

referência, segundo alguns autores tem tornado a área mais assistencialista do 
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que preventivo visto que prevenção para a área de saúde do trabalhador 

pressupõe atuação nos determinantes do processo de adoecimento 

relacionado ao trabalho, ou seja, ambientes e processos de trabalho danosos à 

saúde. 37  

  Mais recentemente, foi publicada a Portaria 1823, de 23 de agosto de 

2012 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, 

com articulação com a Política e o Plano de Segurança e Saúde no Trabalho. 

Os objetivos dessa política estão o de fortalecer a vigilância em saúde do 

trabalhador; promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos 

saudáveis; garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador e 

ampliar o entendimento de que a saúde do trabalhador deve ser concebida 

como uma ação transversal. 38 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

4.1  TIPO DE ESTUDO 

 A pesquisa é a investigação sistemática que usa métodos para 

responder às questões, tendo como meta a expansão do conhecimento. 

  Para atender aos objetivos dessa pesquisa, o método escolhido foi o a 

da pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, do tipo correlacional. 

 O estudo quantitativo usa a estatística para descrever as causas de um 

fenômeno, relações entre variáveis, estabelecendo relação entre o modelo 

teórico proposto e os dados observados no mundo real. 39 

 Variáveis são características ou atributos passíveis de mensuração que 

podem tomar diferentes valores como sexo, a pressão arterial, a idade dos 

indivíduos investigados.  39 

 A pesquisa descritiva objetiva a descrição das características de 

determinada população ou estabelecendo relação entre variáveis. 40 

 No estudo transversal as medições são feitas em apenas uma ocasião, 

sem seguimento. Esse tipo de delineamento é útil quando queremos descrever 

variáveis e sua distribuição.  O estudo foi transversal, pois se pretendeu 

determinar a capacidade e sua relação com turno de trabalho e estilo de vida 

num determinado tempo, que foi no momento da coleta dos dados, ou seja, de 

janeiro a março de 2012. 41 

 O desenho do estudo correlacional permite examinar a relação entre 

duas ou mais variáveis, quantificando a força da relação entre as variáveis, não 

estabelecendo relação de causa-efeito. As variáveis nesse estudo foram à 

capacidade para o trabalho, turno de trabalho; idade; tempo de trabalho na 

enfermagem; fumo, tabagismo e atividade física.42 

 O estudo correlacional não permite a manipulação das variáveis pelo 

pesquisador bem como lida com grupos já existentes, não havendo a 

amostragem aleatória, diminuindo assim o poder de generalização. 42 
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4.2. CENÁRIO DO ESTUDO 

A instituição escolhida para local de desenvolvimento do estudo foi 

inaugurada em 1962, destinado inicialmente para atender os beneficiários da 

caixa dos bancários. Com a unificação das previdências, passou a fazer parte 

do Ministério da Saúde. Este hospital consta com dois níveis de atendimento: 

ambulatorial, internação.  O nível ambulatorial de atendimento vai desde a 

atenção básica à alta complexidade, e o nível hospitalar com média e alta 

complexidade, com fluxo de clientela gerado por atendimento referenciado e 

atendimento contínuo de 24 horas por dia. 

 Em 1999, o hospital foi municipalizado sendo administrado pela 

prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e passou a contar tanto com 

funcionários federais, municipais e contratados. 

No ano de 2004 retornou para administração federal, sendo os 

funcionários municipais transferidos para outras unidades da prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro. Para evitar a interrupção do atendimento, foi 

autorizada a contratação de trabalhadores. 

No final de 2009, houve a convocação de enfermeiros e auxiliares de 

enfermagem, entre outras categorias profissionais, aprovados em concurso 

realizado para outras unidades federais, que estavam no cadastro reserva. Tal 

medida substituiu em parte os contratados por funcionários federais 

concursados. 

 O hospital cenário do estudo tem capacidade atual de 232 leitos com as 

seguintes especialidades: Clínica Médica, Neurologia, Hematologia adulta e 

infantil, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Ginecologia, Urologia, 

Gastroenterologia, Endocrinologia, Proctologia, Cardiologia, Oncologia, 

Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Vascular, Cirurgia Plástica e Cirurgia Torácica.  

Desde 2010 a unidade vem recebendo investimentos na área de 

infraestrutura, com reforma das enfermarias, posto de enfermagem, 

climatização de todos os setores, proporcionando conforto térmico para os 

pacientes e também para os profissionais de saúde. 

As condições de iluminação parecem ser satisfatórias, bem como as 

condições higiênicas do local de trabalho. 
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A maioria das equipes de enfermagem dos setores encontra-se 

desfalcada de servidores, trabalhando sem o índice técnico de segurança. Isso 

leva a sobrecarga de trabalho para os profissionais que estão atuando, pois os 

cuidados de enfermagem ao paciente hospitalizado não pode ser postergado 

ou deixar de ser efetuado. 

Como a unidade é uma instituição federal e de acordo com a 

Constituição Federal de 1988, a admissão de servidores só pode ser feita 

através de concurso público e o último concurso feito para área de enfermagem 

foi feito em 2005, não há mais trabalhadores concursados em  banco de 

reserva para serem chamados devido à validade ter expirado.  

Como solução temporária para o déficit de pessoal, a administração 

federal adotou a autorização de plantão hospitalar (APH) em regime de 

exceção, em que os servidores efetivos podem se candidatar a fazer plantões 

extras, sendo remunerados por essas horas a mais trabalhadas. 

Possui um núcleo de saúde do trabalhador, contando no momento com 

apenas um médico e um agente administrativo. O setor é voltado mais para 

perícia médica e não desenvolve programas preventivos. 

 
 
 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A equipe de enfermagem do hospital escolhido para o desenvolvimento do 

estudo é composta de 118 enfermeiros e 531 auxiliares de enfermagem, que 

trabalham em escala de 12 horas trabalhadas por 60 horas de descanso, em 

turnos ininterruptos de revezamento.  A jornada de trabalho equivale 30 horas 

semanais. Outro tipo de jornada é o diarista, que trabalha 6 horas por dia, de 

segunda à sexta feira. 

 Os servidores públicos federais vem perdendo seu poder aquisitivo nos 

últimos anos. Como saída, muitos principalmente na área de enfermagem, acabam 

ingressando em outro emprego, tanto público como privado, aumentando assim 

sua jornada de trabalho semanal.18 O aumento da jornada de trabalho semanal 

acarreta prejuízos para vida pessoal e coletiva e afeta o ICT. 
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No Brasil, segundo pesquisas, a enfermagem é uma profissão 

predominantemente feminina e as atividades não ocupacionais como cuidar da 

casa ou dos filhos constituem carga de trabalho adicional. Estes papéis todos 

desempenhados pelas mulheres podem agravar sintomas físicos e emocionais, 

além das doenças preexistentes. 47, 

O trabalho na enfermagem expõe o profissional a vários estressores 

ambientais, de natureza biológica, física, química ou ligada à organização do 

trabalho. 15 

 No hospital investigado não há técnicos de enfermagem devido à 

classificação de cargos no Ministério da Saúde, que contempla apenas 

enfermeiros e auxiliares de enfermagem, apesar de muitos auxiliares de 

enfermagem possuírem  o curso de técnico. 

4.3.1Critérios de inclusão e exclusão 

A amostra foi não probabilística, sendo a população alvo constituída de 

190 trabalhadores (enfermeiros e auxiliares de enfermagem). Como critério de 

inclusão utilizado para participar do estudo estabeleceu-se: ser enfermeiro ou 

auxiliar de enfermagem com idade acima de 35 anos de idade; trabalhar na 

unidade há pelo menos 2 anos. Foram excluídos os trabalhadores de licença 

médica, férias, ou seja, que estavam fora da unidade na época da coleta de 

dados. 

No final do ano de 2009, novos servidores foram lotados na unidade cenário 

do estudo. Muitos desses profissionais eram jovens, que nunca haviam trabalhado 

antes. Por esse motivo, optamos por escolher a faixa etária acima de 35 anos de 

idade para que não houvesse inferência nos resultados, tendo 190 (N) 

trabalhadores que eram elegíveis para participar da pesquisa. 

4.3.2  Recrutamento dos sujeitos da pesquisa 
 

 O convite para os sujeitos participarem da pesquisa foi feito em função 

dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos previamente para esse 

estudo. 
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 A abordagem foi realizada no setor de trabalho, nos três plantões 

diurnos e nos três noturnos. Foram explicados os objetivos da pesquisa, o 

preenchimento do questionário autoaplicável, do caráter voluntário e da 

confidencialidade dos dados. 

 Os sujeitos que aceitaram participar receberam o questionário ICT 

(Anexo) para responderem, bem como o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice).  Foi agendado o retorno para o recolhimento do 

questionário preenchido e foi considerado como recusa na participação aqueles 

que não devolveram o questionário em três agendamentos consecutivos. 

   

4.3.3 Amostra  
Considerando a população de 190 trabalhadores de enfermagem 

disponíveis para a realização da pesquisa e que atendiam ao critério de 

inclusão, trabalhou-se com nível de significância de 0,05 e erro percentual igual 

a 0,07, sendo este estabelecido como padrão para este estudo lembrando que 

o erro é a distância máxima estimada com relação à verdadeira média, foi 

possível calcular uma amostra para a realização da coleta de dados para o 

presente trabalho. 

A fórmula para a realização de tal procedimento é dada por: 

  
   

    
 ⁄
  

        
 ⁄
     

     

Onde: 

N = população total 

  
 = coeficiente de variação 

Z=nível de confiança 

α = nível de significância 

B²= erro percentual 

 

Portanto, concluiu-se que com 95% de confiança e um erro percentual 

de 0,07 o melhor valor amostral para esta pesquisa foi de 147 trabalhadores, 

mas como existe um erro, então os 144 trabalhadores entrevistados estavam 

de acordo com o necessário. 
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Dos 190 trabalhadores, 16 estavam de férias no período de coleta dos 

dados; 9 afastados por licença médica e 21 não aceitaram participar do estudo.  

   

4.4 TÉCNICAS DE PESQUISA E INSTRUMENTOS 

Para levantar os dados demográficos e estilo de vida, foi usado um 

questionário adaptado (Anexo 1) utilizado em pesquisa sobre capacidade para 

o trabalho entre trabalhadores de enfermagem de um pronto socorro. 44 

 Para avaliar a capacidade para o trabalho foi utilizado o questionário 

Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) proposto pelo Instituto de Saúde 

Ocupacional da Finlândia. 4 

O ICT é determinado pelas respostas das várias questões que o 

compõem, que levam em consideração as demandas físicas e mentais do 

trabalho, o estado de saúde e capacidades. 4 

O questionário é preenchido pelo próprio trabalhador, portanto, o 

resultado revela a percepção que o trabalhador tem sobre a própria capacidade 

para o trabalho. 4 É composto por sete itens, cada um compreendendo uma, 

duas ou três questões e a cada resposta é creditado um número de pontos 

(escore), como apresentado no Quadro 1 .  

 
Quadro 1. Itens abrangidos pelo índice capacidade para o trabalho, número de questões 

utilizadas para avaliar cada item e escore das repostas. 

Item Nº de 

questões 

Escore de respostas 

1. Capacidade para o trabalho atual comparada 

com a melhor de toda a vida 

 

1 0-10 pontos, valor assinalado no 

questionário. 

2. Capacidade para o trabalho em relação às 

exigências do  trabalho 

2 Número de pontos ponderados de 

acordo com a natureza do trabalho 

3. Número atual de doenças diagnosticadas por 

médico 

1 

(lista de 

51 doenças) 

Pelo menos 5 doenças = 1 ponto 

4 doenças = 2 pontos 

3 doenças = 3 pontos 
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Fonte Tuomi (1997) 

 

A quantidade de pontos alcançada em cada questão é somada, 

resultando em um escore final. O escore final pode variar de 7 a 49, 

classificados da seguinte forma: 4 

Quadro 2 Classificação da Capacidade para o trabalho de acordo com o escore. 

Pontos  Capacidade para o trabalho Objetivos da medida 

7 a 27 pontos Baixa Restaurar a capacidade para o 

2 doenças = 4 pontos 

1 doença = 5 pontos 

nenhuma doença = 7 pontos 

 

4. Perda estimada para o  trabalho devido às 

doenças 

1 1-6 pontos (valor circulado no 

questionário; o pior valor será 

escolhido) 

 

5. Faltas ao trabalho por doenças no último 

ano. 

1 1-5 pontos (valor circulado no 

Questionário 

 

6. Prognóstico próprio sobre a capacidade para 

o trabalho daqui a dois anos 

1 1-4 ou 7 pontos (valor circulado no 

questionário) 

 

7. Recursos mentais 3 Os pontos da questão são somados 

e o resultado é contado da 

seguinte forma: 

Soma 0-3 = 1 ponto 

Soma 4-6 = 2 pontos 

Soma 7-9 = 3 pontos 

Soma 10-12 = 4 pontos 
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trabalho 

28-36 Moderada Melhorar a capacidade para o 

trabalho 

37-43 Boa Apoiar a capacidade para o 

trabalho 

44-49 Ótima Manter a capacidade para o 

trabalho. 

Fonte: Índice de capacidade para o trabalho (Tuomi, 1997) 

 Originalmente, o índice foi construído de forma que 15% dos 

trabalhadores com a pior classificação na capacidade para o trabalho formaram 

a categoria baixa e os 15% com melhor capacidade para o trabalho formaram a 

categoria excelente e, a classificação moderado e bom foram divididos pela 

mediana. 4 

 

 

4.4.1 Tipo de validação dos instrumentos. 
  O questionário ICT (Anexo2) foi traduzido da versão inglesa para o 

português e validado para uso no Brasil por um grupo de pesquisadores 

brasileiros em 1997.4,45 

 A versão brasileira do ICT teve as qualidades psicométricas (validade e 

confiabilidade) avaliadas em estudo utilizando o coeficiente ômega de 

McDonald. Este coeficiente se baseia na proporção da variância comum em um 

teste. 45 

 A consistência interna do questionário foi demonstrada por meio do 

teste-reteste e a validade interna foi demonstrada pela correlação entre os 

resultados subjetivos do ICT e avaliações clínicas do estado de saúde e da 

capacidade funcional. 45 

Concluiu-se que a versão brasileira do ICT apresenta propriedades 

psicométricas adequadas  .45 

A opção por usar um questionário já validado foi para diminuir a 

possibilidade de viés de aferição. 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Antônio Pedro sob o número 286/11 (Anexo12 ) e 

somente após aprovação foi iniciado a coleta de dados. 

Os princípios da bioética da autonomia, da beneficência e não 

maleficência e justiça foram atendidas durante todas as etapas do estudo. 

Os benefícios da pesquisa foram esclarecidos aos participantes, a saber: 

Entender como a equipe de enfermagem perde sua capacidade para o trabalho 

e quais medidas de promoção para a saúde que utilizam para manter ou 

melhorar essa capacidade para o trabalho. 

Fornecer subsídios para o planejamento de programas de saúde ocupacional 

visando promoção da saúde do trabalhador. 

 Relacionar o turno de trabalho com a capacidade para o trabalho sugerindo 

turno de trabalho que seja mais adequado para o trabalhador. 

A pesquisa não ensejou riscos, pois se trata de um estudo em que os 

voluntários responderam a um questionário autoaplicável resultando na 

percepção que o trabalhador tem sobre a própria capacidade para o trabalho, 

respeitando o princípio da não maleficência. Também foi obtida a autorização 

da direção da unidade para coleta de dados, e a garantia do anonimato dos 

voluntários que aceitaram participar do estudo. 

Também foi esclarecido que aqueles que não desejassem participar não 

seriam prejudicados na sua relação com a Instituição de Trabalho, nem com a 

pesquisadora, garantindo assim o princípio de justiça e equidade. 

Os seguintes procedimentos foram adotados para realização do estudo 

de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde: 

*Solicitação por escrito de autorização da direção do Hospital, da Chefia 

de Enfermagem do local de estudo para a realização da pesquisa (Apêndice) 

          *Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro para autorização do desenvolvimento do 

estudo e iniciar a coleta de dados.  

Parecer aprovado sob número CAAE: 0300.0.258.000-11 

                                                           
CAE Nº    0300.0.258.000-11                    pág.72 
2
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* Solicitação da assinatura do Termo de consentimento livre e 

esclarecido em duas vias (uma para o sujeito da pesquisa e outro para a 

pesquisadora) para participação e divulgação dos resultados da pesquisa. 

    * Elaboração de relatório parcial das atividades desenvolvidas durante a 

pesquisa entregue no CEP UFF. 

 

4.6 Formas de análise e categorização dos dados  

 Os dados foram duplamente digitados, validados e verificados quanto à 

consistência, utilizando o programa Excel 2010 e para análise descritiva e 

testes estatísticos foi utilizado o software SAS (Statistical Analysis Software) 

9.1.3, da Universidade de Massachusetts. 

 O tratamento dos dados foi feito através do cálculo de médias e 

medianas, desvio padrão, significância e valores mínimos e máximos, ou seja, 

estatística descritiva. 

As variáveis são divididas em dois grupos:  Categóricas ou qualitativas e 

Numéricas ou quantitativas. 46 

As variáveis categóricas se subdividem em: 

a) Dicotômicas: são também chamadas de binárias, que são aquelas 

com apenas duas possibilidades de resposta. Ex: sexo (feminino ou 

masculino); fumante (sim ou não) 

b) Nominais: apresentam três ou mais categorias sem hierarquia entre 

elas. Ex: estado conjugal (solteiro, casado, separado, divorciado, 

viúvo). 

c)  Ordinais: contam com três ou mais categorias em que há uma ordem 

entre elas. Ex: estadiamento do câncer (I, II, III, IV). 

 

As variáveis numéricas se subdividem em: 

a) Discretas: quando as observações em questão podem estar apenas em 

números inteiros. Ex: número de filhos, número de batimentos cardíacos. 

b) Contínuas: geralmente obtidas por meio de alguma forma de 

mensuração. São medidas em escala contínua. Ex: peso ao nascer, 

estatura, pressão arterial. 
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4.6.1 Forma de apresentação dos dados 
   
 Os dados são apresentados em forma de gráficos e tabelas, 

interpretando as medidas.  

 Os gráficos estatísticos são formas de apresentação de dados 

estatísticos com o objetivo de facilitar o entendimento dos fenômenos em 

estudo. 

 Para variáveis categóricas a distribuição de frequência é apresentada 

sob a forma de tabelas, gráficos de setores e barras.46 

 Para as variáveis numéricas a forma de apresentação é em tabelas .46 

 

4.7  Construção do blog , do website e do sistema computacional. 
  

 Para a construção do blog para divulgação da capacidade para o 

trabalho, foi aberta uma conta no blogger3, que é um serviço disponibilizado 

gratuitamente na internet e elaborado pelo próprio pesquisador.  

 Após a abertura da conta, foi escolhido o nome do blog e o endereço na 

internet (www.capacidadeparaotrabalho.blogspot.com) bem como foi feito a 

escolha dos modelos disponíveis de aparência do blog quando acessado e 

iniciado as postagens. 

 Assim como o blog, o website também foi construído em serviço gratuito 

no webnode4, de hospedagem gratuita e acesso liberado. A página 

(www.calculandoict.webnode.com) foi construída de maneira muito semelhante 

ao blog. 

 O sistema computacional foi desenvolvido por um analista de sistema 

contratado para a pesquisa, em linguagem Csharp ou C#, que é uma 

linguagem de programação orientada a objetos criada pela Microsoft, que se 

baseia na linguagem C++ e Java, sendo de fácil instalação e execução. 

                                                           
3
 http://www.blogger.com 

4
 www.webnode.com 

http://www.capacidadeparaotrabalho.blogspot.com/
http://www.calculandoict.webnode.com/
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

Para o presente trabalho foi realizado inicialmente uma análise descritiva 

em que os resultados são apresentados da forma mais clara possível, para o 

melhor entendimento do leitor, segue os seguintes resultados das variáveis em 

estudo. 

Os dados foram separados em duas categorias: sócio demográficos , 

estilo de vida e turno de trabalho ; capacidade para o trabalho 

. 

5.1  DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS, ESTILO DE VIDA E TURNO DE 

TRABALHO. 

Na tabela 1 (um) temos os dados sócios demográficos da equipe de 

enfermagem estudada. 

 

Tabela 1 Dados sócio demográficos de uma amostra de 144 trabalhadores  de 
enfermagem de um hospital federal da cidade do Rio de Janeiro, janeiro a 
março 2012. 

  

  
 

Variável N       % 

      

Gênero 
  Feminino 127 88,19 

Masculino 17 11,81 

  
 

Função 
 

 
Auxiliar de enfermagem 103 71,53 

Enfermeiro 41 28,47 

   Estado civil 
  casado(a) 90 62,5 

solteiro(a) 26 18,05 

separado(a) 20 13,89 

viúvo(a) 8 5,56 

   Escolaridade 
  2º grau 60 41,7 
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3º grau 73 50,7 

especialização 10 6,9 

mestrado 1 0,7 

Fonte: dados da pesquisa 

Observou-se que a maioria dos participantes deste trabalho é do sexo 

feminino, com 127 participantes e 17 do sexo masculino; auxiliares de 

enfermagem (71,53%), casados (62,5%) e com grau de instrução de nível 

superior (50,7%). 

A tabela 2 apresenta as variáveis de estilo de vida como o tabagismo, 

etilismo, atividade física e de lazer. 

 

Tabela 2 Característica de estilo de vida de uma amostra de 144 trabalhadores  
de enfermagem de um hospital federal da cidade do Rio de Janeiro, janeiro a 
março 2012. 

      

   Variável N % 

Tabagismo 
  Sim 13 9,03 

Não 131 90,97 

   Etilismo 
  Sim 47 32,64  

Não 97 67,36 

   Atividade física 
  Sim 85 59,03 

Não 59 40,97 

   Atividade de lazer 
  Sim 133 92,36 

Não 11 7,64 

   Tarefa doméstica 
  Sim 130 90,26 

Não 14 9,72 

   Outro emprego 
  Sim 68 42,22 

Não 76 52,78 

Fonte: dados da pesquisa 
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Através da tabela 2 é possível observar que a maioria dos profissionais 

participantes da pesquisa não é tabagista (90,97%). Em relação ao consumo 

de bebida alcoólica, 67, 36 % dos entrevistados informam o consumo de algum 

tipo de bebida alcoólica. 

 Os entrevistados foram questionados quanto à prática de atividade 

física regular, visto que esta tem influência na capacidade para o trabalho. O 

sedentarismo é um fator de risco para várias doenças. A atividade física é 

realizada por 85 dos participantes e 59 destes não realizam atividades. As 

atividades físicas mais praticadas foram caminhada, musculação, pilates. 

A variável lazer é definida em sim e não para análise . Foram listadas 

atividades como assistir televisão, ler jornal /revista e livros, ir ao cinema, 

frequentar igreja, ouvir música, passear. Os entrevistados podiam assinalar 

mais de uma opção. Cerca de 92% dos participantes possuem alguma forma 

de lazer e apenas 11 participantes não tem nenhuma opção de lazer 

Cerca de 90% realizam tarefas domésticas e apenas 9,72% não 

realizam as mesmas. As tarefas domésticas sobrecarregam o trabalhador, 

constituindo uma segunda ou terceira jornada de trabalho, que pode alterar a 

saúde do trabalhador. 

Mais da metade dos participantes possui outro emprego sendo eles 76 

(52,78%) e os outros 68 (42,22%) apenas possuem um emprego. Vale 

destacar que o outro emprego é na área de enfermagem. A enfermagem está 

inserida nas profissões que tem legalmente o direito do duplo vínculo, desde 

que comprove disponibilidade do cumprimento da carga horária.  

Na figura 1 é analisado a variável turno de trabalho. 

 

Figura1. Percentual do  Turno de trabalho da amostra de 144 trabalhadores de 
enfermagem de um hospital federal da cidade do Rio de Janeiro. 2012. 
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Analisando a figura 2 , observou-se que dos 144 (100%) observados na  

pesquisa , 20 (13,89%) trabalham no turno da manhã, 86 (59,72%) em sistema 

serviço diurno e 38 ( 26,39%) deles em sistema  serviço noturno. 

Na tabela 3 é apresentado a idade, tempo de trabalho no geral , tempo 

de trabalho na enfermagem, tempo gasto no deslocamento de 

casa//trabalho/casa. 

 

Tabela 3 Média de idade, tempo de serviço e tempo gasto no deslocamento 
para o trabalho da amostra de 144 trabalhadores de enfermagem de um 
hospital federal na cidade do Rio de Janeiro. 2012. 

 
          

      

 
Variável    Média   Desvio Padrão Mínima Máxima 

 
Idade 46,39 8,51 35 69 

 
Tempo de trabalho 12,34 11,26 2 48 

 

Tempo de trabalho 
enfermagem 

19,64 9,69 2 52 

 

Tempo de 
deslocamento 

151,25 88,69 4 360 

 
 

As pessoas avaliadas nesse trabalho têm em média 46 anos, com um 

desvio padrão de 8,51, idade mínima de 35 anos e máxima de 69. 

O tempo de trabalho em média é de 12 anos com um desvio padrão de 

11,26, tempo mínimo de 2 anos e máximo de 48 anos. 

O tempo de enfermagem dado em anos tem em média 19,64 anos, 

desvio padrão 9,69, com um mínimo de 2 anos e máximo de 52. 

A variável deslocamento de casa até o trabalho e casa foi modificada de 

horas para tempo em minutos dando em média 151minutos (2h50m) minutos, 

com desvio padrão de 88,69, tempo mínimo de 4 e máximo de 360 minutos 

(06h).  

5.2 Capacidade para o trabalho 

Com base nas respostas ao questionário Índice de Capacidade para o 

trabalho, em que questões consideram as exigências físicas e mentais do 

trabalho, o estado de saúde e os recursos do trabalhador, foi calculado o 

escore. As respostas foram classificadas de acordo com as instruções (quadro 

1) e o resultado atinge um escore de 7 a 49 ponto ( quadro 2 ) . Esse número 
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representa a percepção do trabalhador sobre sua própria capacidade para o 

trabalho.  

A variável capacidade foi codificada em baixa, moderada, boa e  ótima, 

conforme escore obtido das questões respondidas pelo servidor. 

 

Tabela 4 . Tabela de frequência da variável capacidade. Rio de Janeiro 2012. 

Capacidade Frequência Porcentagem (%) 

BAIXA 5 3,47 

MODERADA 30 20,83 

BOA 68 47,22 

ÓTIMA 41 28,47 

 

Observando a tabela 04 é possível concluir que a maioria dos 

participantes possui boa capacidade para trabalhar, com 47,22%, 28,47% deles 

possuem ótima capacidade, 20,83% obtiveram moderada capacidade e apenas 

3,47% dos participantes possuem baixa capacidade para trabalhar. 

 

Em um segundo momento foi feito comparações das variáveis na qual 

foi realizado a parte descritiva em relação à variável capacidade. Utilizando os 

testes de Correlação de Spearman e Exato de Fisher. 

 

 

Tabela 5. Tabela de correlação com a variável capacidade. Rio de Janeiro 
2012. 

Variável P-valor 

Tempo de trabalho 0,0635 

Idade 0,4095 

Deslocamento 0,5918 

Tempo de enfermagem 0,3297 

 

A partir da tabela 5  na qual foi realizado para essas variáveis o teste de 

Correlação de Spearman, é possível observar a partir dos p-valores das 

variáveis tempo de trabalho, idade, deslocamento e tempo de enfermagem que 

nenhuma delas tem relação com os resultados da variável capacidade. 
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Através do teste Exato de Fisher pode-se avaliar se há correlação entre 

a variável capacidade em relação às variáveis: sexo, fumo, bebida, estado civil, 

grau de instrução, função, carga horária, turno, jornada, outro emprego, 

periodicidade, tarefa doméstica, atividade física e lazer. A seguir são dados os 

resultados a partir da tabela de frequência da comparação que possui o 

número de pessoas e a porcentagem que definem o resultado além do p-valor 

de cada comparação. 

 

Tabela 6. Tabela de frequência da comparação de capacidade e sexo. Rio de 
Janeiro 2012. 

Variável Sexo 

Capacidade FEM MASC 

Baixa 5 (3,47%) 0(0%) 

Moderada 29 (20,14) 1 (0,69%) 

Boa 59 (40,97%) 9 (6,25%) 

Ótima 34 (23,61%) 7 (4,86%) 

 

A partir da tabela 6 observa-se que 5 mulheres possuem uma 

capacidade ruim , e nenhum homem está nessa classificação, 29 mulheres 

possuem uma moderada capacidade e apenas um homem se enquadra nessa 

classificação, já 59 mulheres possuem uma boa capacidade para o trabalho e 

nesta mesma classificação se encontram 9 homens e 34 participantes 

femininos possuem uma ótima capacidade e 7 participantes masculinos 

possuem ótima capacidade para o trabalho. Dado que com um P valor de 

0,3193 não existe relação entre capacidade e sexo na amostra analisada. 

  Na tabela 7 temos a comparação entre tabagismo e capacidade para o 

trabalho. 

 

Tabela 7. Tabela de frequência da comparação de capacidade e fumo. Rio de 
Janeiro 2012. 

Variável Fumo 

Capacidade sim não 

Baixa 1 (0,69%) 4 (2,78%) 

Moderada 4 (2,78%) 26 (18,06%) 
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Boa 5 (3,47%) 63 (43,75%) 

Ótima 3 (2,08%) 38 (26,39%) 

 

Através da tabela de comparação entre capacidade e fumo é possível 

concluir que um participante fumante tem uma capacidade ruim para trabalhar 

e nesta mesma classificação existem 4 participantes que não fumam, 4 

participantes fumantes possuem uma capacidade moderada porém 26 dos que 

não fumam também se encontram nessa classificação, já para a capacidade 

boa é possível encontrar 5 participantes fumantes e 63 não fumantes, dos 

participantes com ótima capacidade de trabalho 3 fumam e 38 não. Com um P 

valor igual a 0,4354 conclui-se que não há relação entre capacidade e fumo. 

 

Tabela 8 Tabela de frequência da comparação de capacidade e bebida. Rio de 
Janeiro 2012. 

Variável Bebida 

Capacidade sim não 

Baixa 3 (2,08%) 2 (1,39%) 

Moderada 8 (5,56%) 22(15,28%) 

Boa 25 (17,36%) 43 (29,86%) 

Ótima 11(7,64%) 30 (20,83%) 

 

Analisando-se a tabela de frequência de capacidade e bebida observa-

se que 3 participantes que bebem possuem uma capacidade ruim e 2 que não 

bebem também estão presentes nessa classificação, levando em consideração 

a capacidade moderada nota-se que 8 participantes bebem e 22 não, 25 

participantes que ingerem bebida alcoólica possuem uma boa capacidade e 43 

participantes com boa capacidade não bebem e, 11 participantes que bebem e 

30 que não bebem possuem uma ótima capacidade para o trabalho. Através do 

P valor 0,3394, conclui-se que não existe relação entre capacidade e bebida. 

Tabela 9 Tabela de frequência da comparação de capacidade e estado civil. 
Rio de Janeiro 2012. 

Variável Estado civil 

Capacidade Solteiro Casado Separado Divorciado Viúvo 

Baixa 3 (2,08%) 1 (0,69%) 1 (0,69%) 0(0%) 0 (0%) 



57 
 

Moderada 4 (2,78%) 18(12,5%) 2 (1,39%) 5 (3,47%) 1 (0,69%) 

Boa 12 (8,33%) 43 (29,86%) 11(7,64%) 1 (0,69%) 1 (0,69%) 

Ótima 7 (4,86%) 28 (19,44%) 3 (2,08%) 2 (1,39%) 1 (0,69%) 

 

Através da comparação entre capacidade e estado civil observa-se que 

para a classificação de capacidade ruim tem-se 3 solteiros, 1 casado, nenhum 

viúvo e separado, para uma capacidade moderada possuem 4 solteiros, 18 

casados, 2 divorciados, 5 viúvos e 1 separado, para os participantes com uma 

boa capacidade de trabalho tem 12 solteiros, 43 casados, 11 divorciados, 1 

viúvo e 1 separado e, para a classificação de ótima capacidade possuem 7 

solteiros, 28 casados, 3 divorciados, 2 viúvos e 1 separado. E com um P valor 

de 0,0756 não é possível dizer que há relação entre as duas variáveis acima. 

 

Tabela 10. Tabela de frequência da comparação de capacidade e grau de 
instrução. Rio de Janeiro 2012. 

Variável Grau de instrução 

Capacidade 2 grau inc 2 grau comp Sup. com Esp Mestrado 

Baixa 0 (0%) 3 (2,08%) 0 (0%) 2 (1,39%) 0(0%) 

Moderada 8 (5,56%) 18 (12,50%) 2 (1,39%) 2 (1,39%) 0(0%) 

Boa 19 (13,19%) 33 (22,92%) 11(7,64%) 4 (2,78%) 1 (0,69%) 

Ótima 15 (10,42%) 19 (13,19%) 5 (3,47%) 2 (1,39%) 0(0%) 

 

A partir da comparação entre capacidade e grau de instrução observa-se 

que não existem participantes com capacidade ruim com 2º grau completo e 

incompleto e com mestrado, 3 participantes possuem 3º grau completo, 2 

especialização, com uma capacidade moderada, observam-se 8 participantes 

com 2º grau, 18 com 3º grau, 2 com 2º grau incompleto, 2 com especialização 

e nenhum mestrando, através da capacidade boa tem-se 19 participantes com 

2º grau, 33 com 3º grau, 11 com 2º grau incompleto, 4 com especialização e 

apenas 1 com mestrado e, com uma ótima capacidade de trabalho observam-

se 15 participantes com 2º grau, 19 com 3º grau, 5 com 2º grau incompleto, 2 

com especialização e nenhum participante com mestrado. A partir do P valor 

0,4245 conclui-se que não existe relação entre capacidade e grau de instrução.  
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Tabela 11. Tabela de frequência da comparação de capacidade e função. Rio 
de Janeiro 2012. 

Variável                  Função 

Capacidade Aux Enf Enfermeiro 

Baixa 1 (0,69%) 4 (2,78%) 

Moderada 19 (13,19%) 11(7,64%) 

Boa 48 (33,33%) 20 (13,89%) 

Ótima 35 (24,31%) 6 (4,17%) 

  
Através da tabela 11 observa-se 1 participante que é auxiliar possui 

capacidade ruim e 4 enfermeiros também estão nesta classificação, aqueles 

que se enquadram na capacidade moderada 19 são auxiliares e 11 são 

enfermeiros, 48 participantes auxiliares possuem uma boa capacidade e 20 

enfermeiros possuem essa mesma classificação, já aqueles que possuem uma 

ótima capacidade são 35 auxiliares e 6 enfermeiros. É possível concluir com 

um P valor igual a 0,0107 que a função possui relação com a capacidade de 

trabalho. 

 

 A tabela 12 apresenta a capacidade para o trabalho e ocupação de 

cargo de chefia 

 

Tabela 12. Tabela de frequência da comparação de capacidade e cargo de 
chefia. Rio de Janeiro 2012. 

Variável Cargo de Chefia 

Capacidade sim não 

Baixa 0 (0%) 5 (3,47%) 

Moderada 1 (0,69%) 29 (20,14%) 

Boa 7(4,86%) 61(42,36%) 

Ótima 2(1,39%) 39(27,08%) 

 

Analisando a tabela 12 conclui-se que 5 participantes que não possuem 

cargo de cheia possuem uma capacidade ruim, apenas 1 participante que 

possui cargo de chefia tem uma capacidade moderada e 29 dos que não 

possuem cargo de cheia estão nessa mesma classificação, dos participantes 
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que possuem uma boa capacidade 7 possuem cargo de cheia e 61 não e, 2 

participantes com cargo de cheia possuem ótima capacidade e 39 dos que não 

possuem cargo de cheia também tem ótima capacidade de trabalho. Não existe 

relação entre capacidade e cargo de cheia com um P valor 0,6614. 

 

 

Tabela 13. Tabela de frequência da comparação de capacidade e jornada. Rio 
de Janeiro 2012. 

Variável Jornada 

Capacidade 6 12 

0 0 (0%) 5 (3,47%) 

1 4 (2,78%) 26 (18,06%) 

2 13 (9,03%) 55 (38,19%) 

3 3 (2,08%) 38 (26,39%) 

 

Visualizando a tabela 13 tem-se que 5 participantes que possuem uma 

jornada de 12 horas tem uma capacidade ruim de trabalho, 4 participantes com 

jornada de 6 horas possuem uma moderada capacidade e 26 participantes que 

a jornada é de 12 horas enquadram-se na mesma classificação, dos 

participantes que possuem uma boa capacidade 13 possuem uma jornada de 6 

horas e 55 de 12 horas e, da classificação de ótima capacidade 3 participantes 

possuem uma jornada de 6 horas e 38 uma jornada de 12 horas. Visto que o P 

valor é de 0,3428, conclui-se que não há relação entre capacidade e jornada.  

 

Tabela 14. Tabela de frequência da comparação de capacidade e outro 
emprego. Rio de Janeiro 2012. 

Variável Outro emprego 

Capacidade sim não 

Baixa 4 (2,78%) 1 (0,69%) 

Moderada 12 (8,33%) 18 (12,50%) 

Boa 32 (22,22%) 36 (25%) 

Ótima 20 (13,89%) 21(14,58%) 
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Aqueles que possuem outro emprego 4 possuem uma capacidade ruim, 

12 uma capacidade moderada, 32 uma boa capacidade e 20 uma ótima 

capacidade, já os que não possuem outro emprego 1 possui uma capacidade 

ruim, 18 uma moderada, 36 uma boa e 21 uma ótima capacidade para o 

trabalho. Pelo P valor de 0,4497, pode-se afirmar que não existe relação entre 

capacidade e outro emprego. 

 

Tabela 15. Tabela de frequência da comparação de capacidade e tarefa 
doméstica. Rio de Janeiro 2012. 

Variável Tarefa doméstica 

Capacidade sim não 

Baixa 4 (2,78%) 1 (0,69%) 

Moderada 29 (20,14%) 1 (0,69%) 

Boa 61(42,36%) 7 (4,86%) 

Ótima 36 (25,00%) 5 (3,47%) 

 

A partir da tabela 15 observa-se que 4 participantes que fazem tarefa 

doméstica possuem uma capacidade ruim e 1 participante que não faz tarefas 

domésticas possui a mesma capacidade, aqueles que possuem uma 

capacidade moderada 29 realizam tarefa doméstica e 1 não, 61 participantes 

que realizam tarefa doméstica possuem uma boa capacidade e 7 que não 

realizam esse tipo de atividade também e, 36 participantes que realizam 

atividade possuem uma ótima capacidade e apenas 5 que não fazem atividade 

doméstica obtém da mesma capacidade. Com um  P valor 0,3874, conclui-se 

que não há relação entre as duas variáveis. 

Tabela 16 . Tabela de frequência da comparação de capacidade e atividade 
física. Rio de Janeiro 2012. 

Variável Atividade Física 

Capacidade sim não 

Baixa 4 (2,78%) 1 (0,69%) 

Moderada 10 (6,94%) 20 (13,89%) 

Boa 27 (18,75%) 41 (28,47%) 

Ótima 18 (12,50%) 23 (15,97%) 
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Dos participantes que realizam atividade física 4 possuem uma 

capacidade ruim, 10 uma moderada capacidade, 27 uma boa capacidade e 18 

uma capacidade ótima de trabalho, porém aqueles que não realizam atividade 

física 1 possui uma capacidade ruim, 20 uma moderada capacidade, 41 

participantes possuem uma boa capacidade e 23 uma ótima capacidade. A 

partir do P valor 0,2831 tem-se que não existe relação entre a variável 

capacidade e a variável atividade física. 

 

Tabela 17  Tabela de frequência da comparação de capacidade e lazer. Rio de 
Janeiro 2012. 

Variável Lazer 

Capacidade sim não 

Baixa 4 (2,78%) 1 (0,69%) 

Moderada 28(19,44%) 2 (1,39%) 

Boa 62 (43,06%) 6 (4,17%) 

Ótima 39 (27,08%) 2 (1,39%) 

 

Através da tabela 17 tem-se que 4 participantes que tem lazer possuem 

uma capacidade ruim e 1 participante que não possui também tem a mesma 

classificação, 28 participantes que possuem lazer obtém uma capacidade 

moderada e 2 participantes que não possuem lazer também, dos participantes 

que possuem uma boa capacidade 62 possuem lazer e 6 não e, dos que tem 

uma ótima capacidade de trabalho 39 possuem lazer e 2 não. Não existe 

relação entre as variáveis capacidade e lazer, sendo afirmado com P valor de  

0,5380. 

 

Tabela 18 . Tabela de frequência da comparação de capacidade e 
periodicidade. Rio de Janeiro 2012.  

Variável Periodicidade   

Capacidade 2 3 4 5 6 7 

Baixa 0(0%) 2(1,39%) 1(0,69%) 2(1,39%) 0(0%) 0(0%) 

Moderada 0(0%) 16(11,11%) 2(1,39%) 11(7,64%) 1(0,69%) 0(0%) 

Boa 2(1,39%) 32(22,22%) 11(7,64%) 23(15,97%) 0(0%) 0(0%) 

Ótima 1(0,69%) 20(13,89%) 7(4,86%) 12(8,33%) 0(0%) 1(0,69%) 
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Analisando a tabela 18  conclui-se que dos participantes que possuem 

uma capacidade ruim 2 tem uma periodicidade de 3 vezes semanais, 1 com 4 

vezes e 2 com 5 vezes semanais, aqueles que possuem uma moderada 

capacidade 16 trabalham 3 vezes por semana, 2 trabalham 4 vezes, 11 tem 5 

vezes semanais de trabalho e apenas 1 participante 6 vezes por semana, dos 

participantes que tem uma boa capacidade 2 tem uma periodicidade de 2 

vezes semanais, 32 tem 3 vezes semanais, 11 possuem uma periodicidade de 

4 vezes e 23 participantes tem 5 vezes por semana e, através de uma ótima 

capacidade de trabalho apenas 1 participante tem uma periodicidade de 2 

vezes, 20 participantes de 3 vezes, 7 tem periodicidade de 4 vezes semanais, 5 

vezes por semana possuem 12 participantes e apenas 1 participante trabalha 

as 7 vezes na semana. Com um P valor 0,8155 não é possível afirmar que haja 

relação entre as duas variáveis. 

 

Tabela 19. Tabela de frequência da comparação de capacidade e turno. Rio de 
Janeiro 2012. 

Variável Turno 

Capacidade Manhã SD SN 

Baixa 0 (0%) 1 (0,69%) 4 (2,78%) 

Moderada 4 (2,78%) 18 (12,50%) 8 (5,56%) 

Boa 13 (9,03%) 41(28,47%) 14 (9,72%) 

Ótima 3 (2,08%) 26 (18,06%) 12 (8,33%) 

 

Aqueles que trabalham apenas no turno da manhã, 4 possuem uma 

moderada capacidade, 13 uma boa capacidade e apenas 3 uma ótima 

capacidade, os que trabalham em regime SD 1 possui uma capacidade ruim, 

18 uma moderada capacidade, 41 participantes possuem uma boa capacidade 

e 26 uma ótima capacidade e, dos participantes que trabalham em regime SN 4 

possuem uma capacidade ruim, 8 uma moderada capacidade, 14 uma boa e 

12 uma ótima capacidade de trabalho. Visto que o P valor é de 0,1407 então 

não existe relação entre capacidade e turno. 

Não se pode concluir a respeito da variável turno e outro emprego, pois 

por existir uma grande gama de resposta o próprio software não conseguiu 

calcular o p valor para concluir a respeito da relação de capacidade e esta 
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variável, porém como visto pelas variáveis acima existe uma boa possibilidade 

de não existir relação entre as variáveis. 

A tabela 20 apresenta o número de lesões por acidentes ou doenças 

diagnosticadas por médico que possuem atualmente. 

Tabela 20 Distribuição dos trabalhadores de enfermagem segundo número de 
doenças e lesões com diagnóstico médico.  Rio de Janeiro, 2012. 

Diagnóstico   

médico 
Frequência 

      Porcentagem 
(%) 

  

0 40 27,78 
 

1 26 18,05 
 

2 21 14.59 
 

3 22 15,28 
 

4 35 24,3   

 

 Verificou-se que 27,78% da população estudada não apresentam 

nenhuma doença ou lesão e destacamos o alto percentual (24,3%) de 

trabalhadores com 04 ou mais doenças diagnosticadas. 

 A doença cardiovascular mais referida com diagnóstico médico foi a 

hipertensão arterial (25,96%) e doença coronariana (n=1). 

 As doenças musculoesqueléticas ficaram em segundo lugar nas mais 

referidas com diagnóstico médico (16,34%). 

 As infecções do trato respiratório (incluindo sinusite, amigdalite) foram 

referidas com maior frequência (8,65%), seguida de asma (4,80%), de 

bronquite (3,84%), e rinite (2,88%). 

 A doença metabólica endócrina referida foi obesidade (8,65%), diabetes 

(5,76%); doença da tireoide (3,84%). 

 As doenças digestivas referidas foram gastrite (16,34%); úlcera gástrica 

(0,96%), hérnia de hiato (0,96%). 

 Em relação à doença neurológica e dos órgãos de sentidos com 

diagnóstico médico mais frequentes foram o distúrbio emocional leve (3,84%), 

seguida de enxaqueca (1,92%), depressão (0,96%). Há um relato de esclerose 

múltipla (0,96%). 

 A anemia (4,80%) e a trombocitose (0,96%) foram as doenças do 

sangue referidas como diagnosticadas por médico. 

 A doença de pele referida com diagnóstico médico foi a alergia (7,69%) . 
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 Em relação à doença do aparelho geniturinário referida foi a infecção 

urinária (0,96%), um ovário policístico (0,96%), mioma (0,96%). 

 A tabela 21 apresenta as respostas dos trabalhadores de enfermagem 

quando questionados sobre o grau de impedimento que a lesão ou doença 

provocava em seu trabalho atual. 

Tabela 21 Distribuição dos trabalhadores de enfermagem segundo o 
impedimento provocado por lesão ou doença. Rio de Janeiro, 2012. 

Impedimento f % 

Não há impedimento/não tenho doença 61 42,36 

Eu sou capaz de fazer meu trabalho mas ele causa sintomas 36 25 

Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar 
meus métodos de trabalho 

39 27,08 

Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar 
meus métodos de trabalho 

6 4,17 

Por causa da minha doença sinto-me incapaz de trabalhar 
apenas em tempo parcial 

2 1,39 

Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar     

 

 Os participantes foram questionados sobre o número de dias fora do 

trabalho devido à consulta médica, problemas de saúde ou realização de 

exames. Verificou-se que 62,5% (n=90) não referiram nenhum dia de ausência 

no trabalho; 18,75% (n=27) até 09 dias de ausência; 10,42% (n=15) de 10- 24 

dias de ausência; 6,94% (n= 10) com 25- 99 dias de ausência e 1,39% (n=2) de 

100-365 dias de ausência.  

 Na tabela 22 encontram-se distribuídos os trabalhadores de enfermagem 

no tocante a seu ponto de vista em realizar seu trabalho atual daqui a 02 anos. 

 

Tabela 22 Distribuição dos trabalhadores de enfermagem segundo ponto de 
vista sobre capacidade de trabalho daqui dois anos. Rio de Janeiro, 2012. 

Ponto de vista  f % 

É improvável 4 2,78 

Não estou muito certo 26 18,06 

Bastante provável 114 79,16 

  

 Observou-se que 79,16% (n=114) responderam que terão condições de 

saúde para exercer sua função atual daqui a dois anos. 

 A tabela 23 mostra o sentimento dos trabalhadores em relação a 

apreciação de suas atividades diárias. 
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Tabela 23 Distribuição dos trabalhadores de enfermagem em relação 
apreciação de suas atividades diárias. Rio de Janeiro, 2012. 

Apreciação das atividades diárias f % 

Sempre 71 49,31 

Quase sempre 39 27,08 

Ás vezes 28 19,44 

Raramente 5 3,47 

Nunca 1 0,7 

 

 Observou-se que 76,39% dos trabalhadores de enfermagem da amostra 

apreciam suas atividades diárias sempre ou quase sempre. Destacamos um 

percentual significativo (19,44%) que só apreciam às vezes. 

 A tabela 24 apresenta a percepção dos trabalhadores quanto a se sentir 

ativo e alerta recentemente. 

 

Tabela 24 Distribuição dos trabalhadores de enfermagem quanto à percepção 
de sentirem-se ativos e alerta. Rio de Janeiro 2012 

Percepção:  ativo e alerta f % 

Sempre 80 55,56 

Quase sempre 54 37,5 

Às vezes 10 6,94 

 

 Verificou-se que mais da metade (55,56%) dos trabalhadores que 

compunham a amostra sentem-se ativo e alerta, seguido dos que sentem 

quase sempre (37,5%) e em menor frequência (6,94%) os que sentem apenas 

às vezes. 

 Na tabela 25 é apresentada a resposta ao questionamento sobre o 

sentimento de esperança para o futuro. 

 

Tabela 25 Distribuição dos trabalhadores de enfermagem segundo o 
sentimento de esperança no futuro. Rio de Janeiro 2012 

Esperança no futuro f % 

Continuamente 84 58,33 

Quase sempre 33 22,92 

Ás vezes 22 15,28 

Raramente 4 2,78 

Nunca 1 0,69 
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 Observou-se que  58,33% referiram estar continuamente com esperança 

para o futuro; 22,96% quase sempre; 15,28% ás vezes; 2,78% raramente e 

0,69% refere nunca estar com esse sentimento. 

 

5.3 Divulgação da metodologia ICT 

     Uma ferramenta disponibilizada pela página que abriga o blog é a 

estatística de visualização, bem como origem (país) e sistema operacional. A 

página inicial pode ser vista na figura 2. 

    

 Figura 2 Vista inicial do blog

 

 

  

  

 O blog criado no final de setembro de 2012 para divulgar a metodologia 

capacidade para o trabalho teve 179 visualizações até o dia 19 de outubro, 

conforme figura  3, sendo 149  (83,2%) originadas do Brasil, 12 (6,7%) da 

Alemanha , 12 (6,7%) da Rússia, 5 (2,8%) dos Estados Unidos e 01(0,6%) da 

França. A estatística de acesso é fornecida pelo próprio provedor do blog, que 

pode ser diária, mensal ou todo acesso, desde quando o blog foi criado. 
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Figura 3 Estatística geral de acesso por país, sistema operacional  . 

 

 
  O blog constava de 10 postagens ((figura 4) , com artigos sobre trabalho 

em turnos, capacidade para o trabalho; 06 membros (seguidores) e nenhum 

comentário.  

.Figura 4 Postagem do Blog
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Foi construído  um site (sítio) na internet para abrigar on line o 

questionário ICT (figura5). 

 

Figura 5 Website calculandoict. 

 

 
   O sistema computacional que compõe o programa de acompanhamento 

dos trabalhadores de enfermagem da instituição cenário do estudo, que é o 

produto do mestrado é apresentado aqui em prints das telas do computador 

para permitir a visualização do programa desenvolvido. (figura 6). 

Figura 6 Sistema índice de capacidade para o trabalho. Página inicial 
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 Para preenchimento do questionário, o trabalhador clica na opção 

“responder questionário ICT”, que abre a página de identificação do trabalhador 

(figura 7). 

Figura 7 Sistema de Índice de Capacidade para o trabalho. Identificação do trabalhador 

 

 

 A aba de identificação do trabalhador contém a data do preenchimento 

do questionário, o número do cadastro de pessoa física (CPF) O passo 

seguinte é a pergunta se deseja responder a um novo questionário (figura 8) 

 

Figura 8 Sistema  de Índice Capacidade para o Trabalho. Inserção do  trabalhador. 
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 Após a inclusão do trabalhador, as telas seguintes são as perguntas que 

fazem parte do questionário para cálculo do ICT (figuras 9,10,11,12,13 e  14). 

 

Figura 9 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Questão 2 

 

 

Figura 10 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Questão 3  
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Figura 11 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Questão 4 

 

 

Figura 12 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Questão 5. 
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 Figura 13  Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Questão 6 

 

 
 

Figura 14 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Questão 7 
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 Ao término das respostas ao questionário, o próprio sistema calcula o 

índice de capacidade para o trabalho, classificando conforme descrito no 

quadro 2 (página 60). 

 

Figura 15 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Resultado e recomendações. 

 

 

 O módulo administrador é composto de relatórios, consultas estatísticas 

e deletar questionários ICT. (figura 15) 

Figura 16 Sistema Índice de Capacidade para o trabalho. Módulo administrador. 
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 Na aba relatórios, as opções disponíveis são: listagem dos trabalhadores 

cadastrados, questionários respondidos; relatório de acompanhamento do 

trabalhador; relatório de acompanhamento das recomendações; relatório e 

informações do trabalhador. Pode ser escolhido o período para o levantamento. 

(figura 16). 

Figura 17 Módulo Relatório 

 

 

 Já o módulo de consultas estatísticas do ICT permite a consulta por 

função; idade; tempo de trabalho; faixa etária e tempo de trabalho e a consulta 

com planilha e gráfico por faixa etária e tempo de trabalho. (figura 17) 

 

Figura 18  Módulo consultas estatísticas do ICT 
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 O último módulo é para deletar questionário ICT. (figura  18) 

Figura 19  Deletar questionário ICT 
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5.4  DISCUSSÃO DOS DADOS 
5.4.1 Dado sócio demográfico e estilo de vida 
 Analisando os dados sócios demográficos observamos uma 

predominância de trabalhadores do sexo feminino (88,79%) na amostra 

pesquisada.  

 Constata-se que isso está de acordo com pesquisa realizada em 2010 

pelo Conselho Federal de Enfermagem que identificou que a enfermagem 

brasileira é composta por 87,2% de mulheres e 12, 76% de homens, sendo a 

proporcionalidade da distribuição pelo país uniforme. 47 

 Também vai de encontro ao achado em pesquisa realizada com 

trabalhadores de enfermagem em um hospital universitário paulista em que os 

autores colocam que há uma crescente tendência do gênero feminino dominar 

a força de trabalho na enfermagem. 48 

 A faixa etária média encontrada foi de 46 anos de idade, portanto 

estando na faixa etária recomendada pela OMS para promoção da saúde 

devido a estarem mais sujeitos a diminuição de algumas capacidades 

funcionais. 7 

Não houve relação entre sexo e Índice de Capacidade para o trabalho 

na amostra pesquisada estando em discordância ao encontrado em estudos 

anteriores em que foi constatada uma chance maior de perda de capacidade 

para o trabalho entre as mulheres do que em homens. 46, 

Em pesquisa realizada no Brasil com trabalhadores forenses, as 

mulheres tinham 2,2 vezes mais chances de ter o ICT mais baixo ou moderado 

que os homens. 46 

A média de idade foi de 46 anos, que é a faixa etária onde os fatores 

que levam à diminuição da capacidade para o trabalho começam a se 

acumular. 5,18 Em estudo epidemiológico foi encontrado associação entre idade 

e perda para capacidade para o trabalho. 29 

 O tabagismo é um fator de risco no aparecimento de doenças, 

principalmente as cardiovasculares como hipertensão arterial, infarto agudo do 

miocárdio e as doenças afetam a capacidade para o trabalho, visto que a 

saúde é considerada um importante determinante na capacidade para o 

trabalho. Na amostra pesquisada, apenas 9% dos entrevistados declararam-se 

fumantes ( gráfico 2). 
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 O consumo de álcool é tão antigo, existindo vestígios da sua utilização 

desde período paleolítico, mas é apenas a partir do século XVIII que começam 

a relacionar o seu uso excessivo com o aparecimento de doenças.  

O consumo abusivo de álcool pode exercer efeitos sobre a capacidade 

para o trabalho por meio do comprometimento da saúde física e mental, queda 

da produtividade, absenteísmo e aumento do risco para acidente de trabalho. 

Temos 67% dos entrevistados declaram o consumo de bebida alcoólica 

(tabela 2).  O dado deve ser visto com reservas, pois o instrumento de coleta 

não levantou o número de doses ingeridas, o tipo de bebida alcoólica utilizada 

e questões relacionadas à dependência do álcool desses profissionais, 

limitando a análise dessa variável. 

A prática regular de exercício físico foi observada em 59,03% dos 

participantes. De acordo com literatura há um incremento da capacidade para o 

trabalho entre os adeptos do exercício físico.25  

Na variável função, 103 (71,53%) são auxiliares de enfermagem e 41 

(28,47%) são enfermeiros. Esses dados estão de acordo com a pesquisa 

realizada pelo COFEN em 2010 já citada anteriormente, em que a proporção 

de técnicos e auxiliares de enfermagem é muito maior que o de enfermeiros. 47 

Como o enfermeiro tem um salário maior, a administração pública opta 

por contratar uma parcela maior de profissionais de enfermagem de nível 

médio, deixando apenas o mínimo para atender as atividades que são 

privativas do enfermeiro. 

Na maioria das vezes, o trabalho na enfermagem ocorre pela 

distribuição das tarefas entre seus diferentes membros, segundo tarefas 

hierarquizadas.  A complexidade das tarefas exige habilidades diferenciadas de 

cada trabalhador para o manuseio dos instrumentos, métodos e processos. O 

enfermeiro assume a responsabilidade gerencial, supervisionando o trabalho 

como um todo, assumindo a parte intelectual do trabalho, mas também 

executando ações que envolva ações físicas 49  Isso pode explicar o encontrado 

na pesquisa, em quê houve associação entre função e capacidade para o 

trabalho (tabela 16). 

Destacamos ainda o grau de escolaridade elevado da população 

estudada, em que muitos ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem têm 

nível superior. 
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A educação é um determinante importante de status social. Ela tem um 

papel significativo na definição de carreiras e na renda financeira. Ela também 

orienta as escolhas profissionais, influenciando os pré-requisitos para 

capacidade para o trabalho. A educação vai além da contribuição nos recursos 

materiais, pois permite a procura por informações que beneficia a manutenção  

da saúde e a capacidade para o trabalho. 22 

Na avaliação de trabalhadores de enfermagem da Santa Casa de Porto 

Alegre, os autores verificaram uma tendência dos trabalhadores apresentarem 

um aumento na capacidade para o trabalho conforme aumento no grau de 

escolaridade. 13 

A maior parte dos sujeitos da pesquisa é do sexo feminino, casadas, e 

culturalmente, a tarefa doméstica cabe à mulher, obrigando a mesma a dupla 

ou tripla jornada levando a mulher o estresse físico e mental, pois a inserção da 

mulher no mercado de trabalho não a desvincula das tarefas domésticas e da 

educação dos filhos. 50 

Quando realizado em condições adversas, tanto o trabalho profissional e 

o doméstico afetam a saúde física e mental das mulheres, enquanto  apenas o 

trabalho profissional tende a afetar a saúde dos homens.51   

Em estudo realizado em 2008 entre profissionais de enfermagem de três 

hospitais públicos foi investigada a associação entre horas de trabalho e 

capacidade para o trabalho. Foi estatisticamente significante a associação a 

carga horária de trabalho com capacidade para o trabalho entre as mulheres 

,demonstrado efeito cumulativo entre horas de trabalho profissional e 

doméstico, resultando em sobrecarga .50 

  Mais da metade (52,78%) dos entrevistados referem ter outro vinculo 

empregatício (tabela 1). Possuir outro vínculo empregatício aumenta o número 

de horas trabalhadas e segundo estudo há forte associação entre longas 

jornadas de trabalho e o aumento de queixas de saúde e bem estar. 51 

De acordo com a literatura, a enfermagem brasileira, constitui um grupo 

peculiar em relação às horas de trabalho, pois muitas vezes tem um segundo 

emprego devido aos baixos salários e jornada de trabalho (turno) não requerer 

dias úteis consecutivos, resultando em longas jornadas de trabalho. 52 

Em estudo com a equipe de enfermagem em três hospitais brasileiros foi 

encontrado associação entre longas horas de trabalho e capacidade para o 



79 
 

trabalho. Para as mulheres, a carga total de trabalho estava significativamente 

associada à capacidade para o trabalho inadequada, após ajuste para idade, 

renda familiar e do número de noites trabalhadas.  

O tempo médio de trabalho no hospital foi de 12 anos e na enfermagem 

de 19 anos. 

 

. 

5.2.2 Capacidade para o trabalho 

 

O resultado do estudo (tabela 9) mostra uma prevalência elevada de 

trabalhadores com boa capacidade para o trabalho (47,22%) e ótima 

capacidade (28,4%). Esses dados estão em desacordo com estudo feito com 

1194 profissionais de enfermagem em duas instituições no Rio de Janeiro em 

que detectaram que 38,9% dos trabalhadores apresentavam capacidade 

inadequada para o trabalho. 50  O resultado encontrado é semelhante ao obtido 

com trabalhadores de enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre.13 

O índice de profissionais com capacidade moderada e baixa é de 24,3% 

apontando para medidas que deverão ser tomadas para recuperar e restaurar 

a capacidade para o trabalho. 

Em pesquisa realizada em 10 países da Europa que investigou o motivo 

e circunstância de aposentadoria precoce de profissionais de enfermagem, em 

que um dos aspectos  avaliados foi a capacidade para o trabalho foi verificado 

que 3,5 tinham capacidade para o trabalho baixa e 19,5% tinham capacidade 

moderada. 53 

Segundo estudos, a diminuição da capacidade para o trabalho, 

particularmente entre profissionais de enfermagem pode ser acelerada pelos 

estressores existentes no local de trabalho, e estilo de vida e condições de vida 

insalubres, principalmente em países em desenvolvimento, podem agravar a 

saúde e o bem estar. 50,53 

Também foi identificado o longo tempo dispendido pelos trabalhadores 

para chegar ao local de trabalho, aumentando assim o desgaste do trabalhador 

(tabela 7).  Esse dado está de acordo com o Censo de 2010 em que o Rio de 

Janeiro é uma das cidades em que o trabalhador perde mais tempo no 

deslocamento casa/trabalho/casa.  
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 Um dado de destaque é o elevado número de morbidade referido pelos 

sujeitos (tabela 25), em que 24,3% dos entrevistados referem 04 doenças com 

diagnóstico médico. Isso pode refletir o desgaste a que esses trabalhadores 

estão submetidos bem como o trabalho em turno. 

 A hipertensão arterial foi à doença mais prevalente na amostra, com 

25,96% entre os participantes da pesquisa. Em estudo é sugerido associação 

entre turno de trabalho e longas jornadas com doenças cardíacas, 

gastrointestinal e sintomas de estresse. O estresse causa secreção maior de 

hormônios corticosteroides, influenciando a pressão arterial, ritmo cardíaco, 

metabolismo de lipídeos e glicose. 54 

 Diversas pesquisas associam o trabalho em turnos com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois o trabalho em turnos 

funciona como um fator de estresse, aumentando a secreção de hormônios de 

estresse, repercutindo na pressão arterial, no ritmo cardíaco, nos processos 

trombóticos e no metabolismo de lipídios e glicídios. 1,2,54 

 As doenças musculoesqueléticas representam 16,34% das doenças 

referidas e de acordo com pesquisas, esse grupo de doença está entre as mais 

prevalentes entre profissionais de enfermagem. 13,44 No ambiente hospitalar 

vários fatores podem estar relacionados à lesão musculoesquelética, como 

mobiliário inadequado, escassez de recursos humanos, com sobrecarga de 

trabalho. 55 

 As doenças do aparelho digestivo também tem alta prevalência (18,26%) 

sendo a gastrite a mais relatada (16,34%). Isso pode estar relacionado ao 

estresse laboral de enfermagem e/ou ao trabalho em turnos. 5,56   

O estudo mostrou que 62,5% dos entrevistados não tiveram nenhum dia 

de ausência por problemas de saúde ou para realizar exame nos últimos 12 

meses podendo indicar que os trabalhadores costumam usar sua folga para 

realizarem exames de saúde ou adotarem outros mecanismos, como 

compensação da carga horária, ou utilizar o próprio serviço de saúde da 

instituição em que trabalha. Esses dados estão em desacordo ao obtido com 

trabalhadores de enfermagem que trabalhavam em um Pronto Socorro 

Universitário, em que os níveis de absenteísmo foram estatisticamente 

significantes. 44 
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Outro fator pode ser por estarem em estágio probatório no serviço 

público, ainda sem estabilidade definitiva, optarem por não entrarem de licença 

médica. 

 Em relação ao questionamento se manteriam a capacidade para o 

trabalho daqui a dois anos, considerando a saúde atual, mais de 70% dos 

participantes responderam que seria bastante provável. 

 Esse dado elevado está em acordo com o encontrado por outro estudo 

realizado com profissionais de enfermagem de um pronto socorro de um 

hospital universitário. 44 

 

 

5.3  Implantação da metodologia ICT 
 

  A adoção de recursos da Internet no âmbito educativo tem mudado 

significativamente nos últimos anos, oferecendo atualmente ambientes ricos e 

flexíveis, propícios para uma aprendizagem colaborativa. No início a Web era 

estática e praticamente só para leitura.  

 O blog tem caráter dinâmico e de interação possibilitado pelo fácil 

acesso e atualização. Os blogs podem ser tanto recurso como estratégia 

pedagógica, pois é um espaço de acesso a informação especializada, espaço 

de intercâmbio, colaboração e integração, dando voz a seus pensamentos.  

 O sistema operacional auxilia no acompanhamento do trabalhador em 

relação à capacidade para o trabalho, bem como se as medidas 

implementadas para aquele trabalhador teve efeito.  

 Além disso, o programa computacional é de fácil manuseio e permite 

fazer um histórico do trabalhador, ajudando o serviço de saúde ocupacional. 

 O declínio na capacidade para o trabalho reflete em sintomas e doenças, 

aposentadoria por invalidez ou precoce, e na mortalidade antes da idade de 

aposentadoria. A promoção da saúde no trabalho é um dos aspectos 

fundamentais na manutenção da capacidade para o trabalho. 44  

 O conhecimento por parte do trabalhador de sua saúde pode ser 

considerado como uma forma de atenção primária em saúde ocupacional .59 A 

utilização do sistema operacional desenvolvido irá ajudar nesse aspecto, visto 

que o trabalhador terá acesso  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 
 

 A pesquisa permitiu calcular a capacidade para o trabalho da equipe de 

enfermagem utilizando o questionário validado Índice de Capacidade para o 

trabalho desenvolvido pelo Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, 

atendendo assim ao primeiro objetivo da pesquisa. 

 Foi feito a correlação dos diversos turnos de trabalho com o índice de 

capacidade para o trabalho, em que foi identificado que não há relação entre 

capacidade para o trabalho e turno de trabalho na amostra pesquisada 

atingindo o segundo objetivo da pesquisa. 

 Não foi encontrada associação entre turno de trabalho, estilo de vida e 

capacidade para o trabalho na amostra pesquisada, refutando a hipótese 

levantada para essa investigação. O corte transversal do desenho do estudo 

pode não ter permitido estabelecer a relação causal hipotetizada , devendo 

haver seguimento desses trabalhadores, bem como a inclusão dos 

trabalhadores que ficaram fora da amostra. 

 Como produto da dissertação e terceiro objetivo, o sistema operacional 

um programa de saúde ocupacional usando o ICT, em que o trabalhador 

acessa o questionário em um website5 e responde, havendo geração de 

relatórios de acompanhamento da saúde do trabalhador. 

 O programa de computador6 foi desenvolvido na linguagem de 

programação computacional C sharp , que é um programa disponibilizado pela 

Microsoft por um analista de sistema contratado para tal fim. 

 Também para divulgar mais a metodologia, foi criado um blog com a 

finalidade de discutir sobre questões relacionadas à saúde ocupacional, 

enfermagem do trabalho e capacidade para o trabalho. Apesar de o blog estar 

em desenvolvimento, o acesso à página demonstram um interesse pela 

temática, bem como demonstra que o alcance é abrangente, visto ter tido 

acesso do Brasil, Rússia, Estados Unidos, França.  

                                                           
5
 Calculandoict.webnode.com 

6
 Ver página 79 
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 O uso do blog permite quebrar a barreira física, podendo ampliar o 

ambiente de discussão sobre a temática proposta, no qual os interessados 

podem participar, interagindo, relatando sua experiência, mostrando outra 

realidade, pois como o acesso é livre, podemos ter oportunidade de dialogar 

com profissionais de outras localidades, países formando uma rede de 

conhecimento e cooperação. Será necessário investigar e validar o blog como 

ferramenta para a divulgação da metodologia desenvolvida pelo Instituto de 

Saúde Ocupacional Finlandês através de uma enquete no próprio blog, onde 

os participantes pudessem responder questionário estruturado para tal fim.  

Também a maior divulgação do blog entre os trabalhadores de enfermagem 

para que possam contribuir na discussão do tema, principalmente para a 

equipe que trabalha no cenário onde o estudo foi desenvolvido.  

 A população estudada apresentou boa capacidade para o trabalho, e a 

adoção do modelo ICT pelo serviço de saúde ocupacional poderá ajudar a 

manter esse índice, através de medidas de promoção e preservação da 

capacidade para o trabalho visto que a idade média é de 45 anos, onde 

começa o declínio para capacidade para o trabalho. 

 É importante o acompanhamento desses trabalhadores para ver se 

mantém elevado o índice ao longo do tempo e quais estratégias adotadas por 

esses servidores na manutenção de sua capacidade para o trabalho. Por outro 

lado, o acompanhamento também irá identificar aqueles que necessitam de 

medidas de prevenção e recuperação da sua capacidade para o trabalho. 

 . A adoção de jornadas de trabalho mais flexíveis poderia ajudar, visto 

que um horário de entrada e saída que não coincidisse com o horário do rush 

diminuiria assim o tempo gasto pelo trabalhador no deslocamento 

casa/trabalho/casa. 

 Outro dado foi o grau de instrução, em que vários auxiliares de 

enfermagem possuem o nível superior. Acredito que devido à estabilidade do 

serviço público, muitos permaneçam na função de nível médio. Mais estudos 

são necessários para identificar e entender essa realidade. 

 A prevalência das doenças diagnosticadas foi à musculoesquelética, 

distúrbio do sono, metabólicas, que muitas vezes estão ligadas ao estilo de 

vida e ao trabalho em turnos, porém não houve associação com a avaliação da 

capacidade para o trabalho. Acredito que a população em estudo deva ser 
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acompanhada por mais tempo para verificar a manutenção desse índice de boa 

capacidade para o trabalho ou se devido a doenças que são portadores, 

adotaram um estilo de vida mais saudável, refletindo assim no índice de 

capacidade para o trabalho.  

 Uma reflexão a ser feita é sobre as condições de trabalho a que estão 

submetidos os trabalhadores, visto que 25% dos pesquisados responderam 

que o trabalho é causador de alguns sintomas.  

 A manutenção ou melhoria da capacidade para o trabalho em todas as 

fases da vida é importante, visto que a melhoria da capacidade funcional 

permanece com os trabalhadores quando se aposentam , representando uma 

vida ativa e independente por mais 10 ou 20 anos após a aposentadoria.  

 As limitações desse estudo podem ser o “efeito do trabalhador 

saudável”, visto que não participam da pesquisa os trabalhadores afastados 

por licença médica e pelo estudo ser de corte transversal.  

 Outra limitação está no fato do questionário usado para coleta de 

dados, mesmo sendo testado e validado para uso no Brasil, foi criado numa 

realidade diferente do nosso país, podendo o ponto de corte ser diferente.  

As respostas dos trabalhadores ao questionário podem ter sido 

influenciadas pelo receio dos trabalhadores quanto à repercussão em sua 

avaliação de desempenho, mesmo com a garantia do sigilo sobre a 

identificação dos sujeitos e dos dados coletados pelo pesquisador. 
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.APÊNDICE 1 – CARTA DE ENCAMINHAMENTO À DIREÇÃO DO HOSPITAL: SOLICITAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, CONCEDENDO AUTORIZAÇÃO PARA O ESTUDO . 

 

De: Enfermeira mestranda Marina Izu 

Para: Direção do HOSPITAL FEDERAL  

 

Assunto: Autorização para desenvolvimento da pesquisa nesta Unidade. 

 

Encaminho o projeto de pesquisa intitulado “CAPACIDADE PARA O TRABALHO DA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM QUE TRABALHA EM TURNOS DE UM HOSPITAL FEDERAL DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO”, juntamente com minha orientadora Dra Zenith Rosa Silvino. Este trabalho de 

pesquisa irá subsidiar minha dissertação de mestrado desenvolvido no Mestrado Profissional 

Enfermagem Assistencial, da Universidade Federal Fluminense. 

 

Atenciosamente, 

 

                ________________________________________ 

                 Orientadora  

               ________________________________________ 

                 Mestranda  

 

 

Rio de Janeiro ___  de  __________  de 2011 

 

_______________________________________________ 

           Diretora de Enfermagem do Hospital 

 

______________________________________________ 

Diretora Geral do Hospital 
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Apêndice 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
Título do Projeto:  CAPACIDADE PARA O TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM 
HOSPITAL FEDERAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 

Pesquisador Responsável (Orientador): Profª Drª Zenith Rosa Silvino 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:  

Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa UFF 

Telefones para contato: (21) 2629-9493 e 2629-9492 
Mestranda: Marina Izu 
Tel: (21) 9427-4657 e-mail :izu.marina@gmail.com 

Nome do voluntário:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “CAPACIDADE PARA 
O TRABALHO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL FEDERAL DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO, de responsabilidade do pesquisador profª Drª Zenith Rosa Silvino e da 
mestranda em enfermagem Marina Izu. 
A população brasileira está envelhecendo e, uma das consequências desta transição 

demográfica é o envelhecimento da força de trabalho, com reflexos na população 

economicamente ativa e na razão de dependência da população.  

Os objetivos da pesquisa são implementar a metodologia de avaliação da capacidade para o 
trabalho; descrever a capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem correlacionando 
com o turno de trabalho.  
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário com perguntas 
fechadas sobre condições de saúde. 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. 
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento pode recursar-se a responder 
qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu seus 

dados, como também na que trabalha. 
 O Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensação financeira. Não haverá riscos 
de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua 
participação será o de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem e 
proporcionar medidas adequadas para manutenção da capacidade para o trabalho. 
O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador responsável, 
podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 
momento. 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 

sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

                                                        Rio de Janeiro     , ___/ _____/2012. 
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Anexo 1:  Autorização do CEP UFF 
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ANEXO 2          

Questionário de Dados demográficos. 

Data ________/_________/_________          N. Pesquisa __________________________ 

I - DADOS GERAIS  

1. Sexo 

1(   ) Feminino                  2(   ) Masculino 

2. Idade ______ anos 

3 Você fuma 

(   ) Sim                        (   ) Não  

Em caso afirmativo, quantos cigarros por dia? ______________ 

4 Você ingere bebidas alcoólicas?    (   ) sim                   (    ) não 

Frequência________ (semanal)                     Quantidade ___________ 

5 Qual seu estado conjugal? 

Solteiro (a)  (    )                                      Casado (a)     (    ) 

Vive com companheiro (a) (   )               Separado (a)   (   ) 

Divorciado(a)     (   )                                Viúvo (a)        (  ) 

6 Assinale o grau mais alto que você estudou 

1º grau incompleto (  )                             1º grau completo (  ) 

2º grau incompleto (  )                             2º grau completo (  ) 

Superior  incompleto (  )                          Superior completo (  ) 

Outro (     )                        Qual _______________________________________________ 

7 Quanto tempo você trabalha no Hospital? _____________________ 

8 Qual sua função? 

Auxiliar de enfermagem (  )                       Técnico(a)  de enfermagem (  ) 

Enfermeiro (a) (   ) 

9 Exerce cargo de chefia ?  Sim (   )     Não (  ) 
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10. Qual é o seu turno de trabalho no Hospital?  

    1(   ) manhã            2(   ) tarde                3(   ) noite 

11 Quantas horas de trabalho por dia? 

12 . Qual é o seu setor de trabalho dentro do Hospital? _____________________________ 

 13. Você tem outro emprego?  

        1(   ) Sim     2(   ) Não 

14 Qual o  turno de trabalho? 

      1(   ) manhã    2(   ) tarde    3(   ) plantão diurno     4 (      ) plantão noturno 

   Quantos dias de trabalho por semana?____________________ 

15. Você realiza tarefas domésticas? 

( ) sim           ( ) não 

Durante quantas horas por dia? _________________________ 

16. Quanto tempo você gasta por dia para ir e voltar ao trabalho no total? ______________ 

17. Quantos anos você trabalha na enfermagem? 

18 Atividades de lazer – anotar frequência 

D (diária) FS (final de semana)  S(semanal), M (mensal) 

(    ) Ir ao cinema                             (   ) Assistir TV 

(    ) Ler livro                                    (   ) Ler jornal/ revista 

(    )Passear                                       (    ) Almoçar / jantar  fora de casa 

(    )Frequentar igreja                        (    ) Reunião com amigos 

(    )Visitar família                            (     ) Praticar exercícios físicos 

(    ) Ouvir música                             (     ) Outros 

19 .Atividade física? Sim (   )             não (   ) 

Em caso afirmativo, qual atividade física?________________________ 

Quantas vezes na semana?  __________________  Qual a duração (minutos 
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20. Peso atual     ___________________ Estatura____________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

Este questionário é sobre como você percebe a sua capacidade para o trabalho. 

Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 pontos. 

1-Capacidade para o trabalho atual comparada com a melhor de toda a vida: 

 Numa escala de 0 a 10, quantos pontos você daria para a sua capacidade de trabalho atual? 

      0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

Estou incapaz                                                                         Estou em minha 

para o trabalho                                                                       melhor capacidade para o trabalho 

 

 2- Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho: 

Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas 

do seu trabalho? (por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo). 

(   ) muito boa                               (   ) baixa 

(   ) boa                                         (   ) muito baixa 

(   ) moderada 

Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências mentais 

do seu trabalho? Por exemplo, interpretar fatos, resolver problemas, decidir a  melhor  forma 

de fazer. 

(   ) muito boa                                     (   ) boa 

 (   ) moderada                                     (   ) baixa           

3 Número atual de doenças diagnosticas pelo médico . 

Em sua opinião quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui 

atualmente. Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico. 
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LESÕES POR ACIDENTES OU DOENÇAS 

Em minha 

opinião 

Diagnóstico  

médico 

1 Lesão nas costas    

2 Lesão nos braços/mãos   

3 Lesão nas pernas/pés   

4 Lesão em outras partes do corpo 

Onde? 

Que tipo de lesão? 

  

5 Doença da parte superior das costas ou região do pescoço, com dores.   

6 Doença da parte inferior das costas com dores freqüentes.   

7 Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática)   

8 Doença musculoesquelética afetando os membros (braços e pernas) com 

dores freqüentes. 

  

9 Artrite reumatóide   

10 Outra doença músculo-esquelética.Qual?   

11 Hipertensão arterial (pressão alta)   

12 Doença coronariana, dor no peito durante exercício (angina pectoris)   

13 Infarto do miocárdio, trombose coronariana   

14 Insuficiência cardíaca   

15 Outra doença cardiovascular. Qual?   

    

 

16 Infecções repetidas do trato respiratório (incluindo amigdalite, sinusite, 

aguda, bronquite aguda). 
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17 Bronquite crônica   

18 Sinusite crônica   

19 Asma   

20 Enfisema   

21 Tuberculose pulmonar   

22 Outra doença respiratória. Qual?   

23 Distúrbio emocional severo (ex. depressão severa).   

24 Distúrbio emocional leve (ex. depressão leve, tensão, ansiedade, insônia)   

25 Problema ou diminuição da audição   

26 Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas usa óculos e/ou lentes 

de contato de grau) 

  

27 Doença neurológica (avc, enxaqueca, epilepsia)   

28 Outra doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos. Qual?   

29 Pedras ou doença da vesícula biliar   

30 Doença do pâncreas ou o fígado   

31 Úlcera gástrica ou duodenal   

32 Gastrite ou irritação duodenal   

33 Colite ou irritação do cólon   

34 Outra doença digestiva. Qual?   

35 Infecção das vias urinárias   

36 Doença dos rins   

37 Doença nos genitais e aparelho reprodutor (problema nas trompas ou 

próstata). 

  

38 Outra doença geniturinária. Qual?   

39 Alergia, eczema.   

40 Outra erupção. Qual?   

41 Outra doença da pele. Qual?   

42 Tumor benigno   
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43 Tumor maligno (câncer) Onde?   

44 Obesidade   

45 Diabetes   

46 Bócio ou outra doença da tireóide   

47 Outra doença endócrina ou metabólica Qual?   

48 Anemia   

49 Outra doença do sangue. Qual?   

50 Defeito de nascimento. Qual?   

51 Outro problema ou doença Qual?   

 

4- Perda estimada para o trabalho devido às doenças: 

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 

(   ) eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas 

( ) algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de trabalho 

( ) freqüentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de 

trabalho 

(   ) por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial 

(   ) na minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar. 

5- Faltas ao trabalho por doenças no último ano: 

Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho devido a problema de saúde, consulta 

médica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses? 

(   ) nenhum 

(   ) até 9 dias 

(   ) de 10 a 24 dias 

(   ) de 25 a 99 dias 

(   ) de 100 a 365 dias 
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6- Prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho daqui a dois anos: 

Considerando sua saúde, você acha que será capaz de daqui a 2 anos fazer seu trabalho atual? 

(   ) é improvável 

(   ) não está muito certo 

(   ) bastante provável 

7- Recursos mentais: 

Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias? 

(   ) sempre 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca 

Recentemente você tem se sentido ativo e alerta? 

(   ) sempre 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca 

Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 

(   ) continuamente 

(   ) quase sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

(   ) nunca 

 


