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RESUMO 

A presente pesquisa apresenta como objeto de estudo a capacidade para o trabalho 
da equipe de enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e aponta 
como objetivos: avaliar a capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem 
recém-admitida, intermediária e em final de carreira que trabalha no HUAP; 
correlacionar o índice de capacidade de trabalho (ICT) entre estes profissionais e 
implantar a metodologia capacidade para o trabalho com a finalidade de 
acompanhar a saúde da equipe de enfermagem lotada no HUAP. Trata-se de 
pesquisa observacional, descritiva, quantitativa do tipo correlacional, que utilizou 
como técnica de coleta de dados o questionário autoaplicável ICT, proposto pelo 
Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia. A amostra de 131 trabalhadores de 
enfermagem foi composta principalmente por técnicos (55,7%); mulheres (71,0%); 
trabalhadores noturnos (62,5%); casados/vivem com companheiro (46,6%); com 
média de idade de 43 anos. A média do ICT para os trabalhadores na faixa de 36 a 
50 anos foi de 37,84 pontos, no limite entre a boa e moderada capacidade para o 
trabalho. A correlação, em geral, foi negativa, moderada e significativa entre a 
capacidade de trabalho e o tempo de serviço. O ICT testado por categoria apontou 
para uma correlação negativa para enfermeiros e técnicos; para os auxiliares a 
correlação foi negativa, porém fraca e não significativa para tempo de serviço, mas 
significativa para a idade. O produto foi concretizado a partir da elaboração de um 
questionário online e interativo baseado no ICT, disponibilizado virtualmente de 
forma gratuita. Propõe-se, para complementar esta ação, a implantação de medidas 
de apoio à saúde do trabalhador no cotidiano do hospital, por meio da criação de 
uma comissão de saúde do trabalhador, conformada por trabalhadores de todas as 
categorias profissionais, a fim de discutir com todos os trabalhadores propostas para 
redução e/ou eliminação dos fatores prejudiciais à sua saúde física e/ou mental que 
podem comprometer sua capacidade para o trabalho.  
 
Descritores: Avaliação da Capacidade de Trabalho; Equipe de Enfermagem; Saúde 
do Trabalhador 



 

ABSTRACT 

This research has as its object of study the capacity for work of the nursing staff of 
the Antonio Pedro University Hospital (HUAP) and has as aims: to assess the 
capacity for team work newly admitted nursing, intermediate and late career that 
works on HUAP; correlate the work ability index (WAI) between these professionals 
and implement the methodology of ability to work in order to monitor the health of the 
nursing staff crowded in HUAP. This is an observational, descriptive and quantitative 
research of correlational type, which used as a technique for data collection the WAI 
self-administered questionnaire proposed by the Finnish Institute of Occupational 
Health. The sample of 131 nursing staff was composed mainly by technicians 
(55.7%); women (71.0%); night workers (62.5%); married / living with a partner 
(46.6%); with a mean age of 43 years. The mean of WAI for workers in the range 36-
50 years was 37.84 points, on the boundary between good and moderate work 
ability. The correlation in generally was negative, moderate and significant 
relationship between the ability to work and length of service. The WAI tested by 
category pointed to a negative correlation for nurses and technicians; for assisting 
nursing the correlation was negative but weak and not significant for length of 
service, but significant for age. The product was realized from the development of an 
online, interactive quiz based on WAI, available virtually for free. For complement this 
action, it is proposed the implementation of measures to support health worker in the 
everyday of the hospital, through the creation of a health worker committee, formed 
by workers of all professions, to discuss with all employees proposals for the 
reduction and / or elimination of harmful factors to their physical and / or mental 
health that may impair their ability to work. 

Keywords: Work Capacity Evaluation; Nursing, Team; Occupational Health 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo a capacidade para o trabalho da 

equipe de enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e emana de 

experiências diversificadas durante meu trabalho em instituições distintas. Tais 

vivências foram de extrema relevância para observar protocolos e condutas 

diferenciadas sobre atenção à saúde do trabalhador de enfermagem.  

A mola propulsora deste estudo está relacionada à atenção dada à saúde do 

profissional de enfermagem e sua capacidade para o trabalho; seja através da 

promoção da saúde, prevenção de doenças, do diagnóstico precoce ou da 

disponibilidade de medidas e condutas terapêuticas.  

A deterioração da saúde da enfermagem encontra-se intimamente 

relacionada às condições de trabalho, tais como: ritmos intensos de trabalho, longas 

jornadas de trabalho, ritmo mecânico com repouso insuficiente1, terceirização de 

serviços, tensão para apresentar produtividade e qualidade, cobrança contínua e 

exacerbada por parte de algumas chefias que utilizam remanejamentos e trocas nas 

escalas como ações punitivas, entre outras. 

Tendo em vista que a enfermagem, neste contexto, alcança poucas ações de 

cuidado com a saúde, estando exposta não apenas aos riscos biológicos, mas 

também a riscos ergonômicos e psicossociais e, ainda assim, recebe poucas ações 
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preventivas e de promoção da saúde, faz-se relevante avaliar a sua capacidade para 

o trabalho. 

A capacidade para o trabalho pode ser considerada como resultante de um 

processo dinâmico entre recursos do indivíduo, como condição de saúde e 

capacidade física e mental, em relação ao seu trabalho segundo sua percepção2. 

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 cronológico3. 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, 

em condições normais, não costuma provocar qualquer problema. No entanto, em 

condições de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse 

emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência – 

senilidade4. 

Segundo projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS), no 

período de 1950 a 2025, o grupo de idosos no país deverá ter aumentado em quinze 

vezes, enquanto a população total em cinco. Assim, o Brasil ocupará o sexto lugar 

quanto ao contingente de idosos, alcançando, em 2025, cerca de 32 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais de idade5. 

No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis 

por 72% dos óbitos. Estima-se que elas são, globalmente, as principais causas de 

mortalidade, sendo as principais: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 

mellitus (DM), câncer (CA), doenças respiratórias crônicas e obesidade6.  

Os agravos decorrentes das DCNT têm sido as principais causas de óbito na 

população idosa, seguindo uma tendência mundial. Quando são analisadas as 

causas específicas, a doença cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em 

mortalidade no país, tanto em idosos quanto na população geral, e as doenças 

cardiovasculares, o segundo lugar5:18. 

Muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis (DANT) - estados permanentes ou de longa permanência - que 

requerem acompanhamento constante, pois, em razão da sua natureza, não têm 

cura. Essas condições crônicas tendem a se manifestar de forma expressiva na 

idade mais avançada e, frequentemente, estão associadas (comorbidades)4. Podem 
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gerar um processo incapacitante, afetando a funcionalidade das pessoas idosas, ou 

seja, dificultando ou impedindo o desempenho de suas atividades cotidianas de 

forma independente4. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, somavam-se 21 

milhões de pessoas com mais de 60 anos, revelando um aumento do 

envelhecimento populacional, dado que aponta para necessidade de reavaliação 

das relações e condições de trabalho6.  

Neste trabalho, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) tem o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e 

diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 

natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores7.  

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames 

médicos: admissional; periódico; de retorno ao trabalho; de mudança de função e 

demissional7. Desta forma, apoia-se para que o trabalhador possa preservar sua 

capacidade para o trabalho tornando-se um idoso saudável e ativo. 

Nesta perspectiva, a saúde do trabalhador, entre outras questões, nos 

permite refletir sobre o trinômio instituição-saúde-trabalhador e seu funcionamento 

frente aos fatores que afetam, especificamente, a saúde da equipe de enfermagem, 

afetando sua capacidade para o trabalho. 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Nossas ações, enquanto profissionais de saúde, fundamentadas técnica e 

cientificamente deveriam ser devidamente remuneradas, entretanto, sabe-se que 

algumas instituições demonstram dificuldade para atender ao piso salarial da classe 

determinado pela legislação vigente.  

Considerando o profissional como um ser biopsicossociocultural e produtivo, 

vale lembrar que atendemos nossas necessidades, também, por meio da nossa 

produção remunerada que, se não adequada, nos impulsiona a buscar mais de um 

vínculo empregatício. 
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Com vários vínculos de trabalho e executando ações diretas de cuidado ao 

paciente, o profissional pode se distanciar do seu próprio cuidado, tendo que se 

deslocar de um emprego para outro passando pelo caos do trânsito, tarefas 

domésticas, compromissos com os filhos entre outras responsabilidades. 

Estamos submetidos aos riscos em potencial à medida que intensificamos 

nosso cuidado pelo outro, pois aumentando nosso contato com a doença, dor e 

sofrimento absorvermos uma carga física e emocional extremamente pesada e que 

pode comprometer nossa saúde física e mental ao longo dos anos.  

Alguns profissionais conseguem realizar um acompanhamento de sua saúde, 

enquanto outros, que se enquadram na situação anteriormente citada, não 

conseguem tempo para consultas de rotina, procurando atendimento somente 

quando estão com sinais e sintomas aparentes.  

De acordo com o Artigo 2° do decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009, a 

realização dos exames periódicos tem como objetivo, prioritariamente, a 

preservação da saúde dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente 

de trabalho e de doenças ocupacionais e profissionais8.  

Propõem-se reflexões citando duas unidades distintas de trabalho, uma civil e 

outra militar, sendo possível observar que na unidade civil há programas para 

submeter os trabalhadores aos exames periódicos, porém nem sempre são eficazes 

e regulares; ao passo que na unidade militar, as inspeções de saúde precisam ser 

controladas, pois se não o forem são passíveis de restrições operacionais, e são 

realizadas com regularidade. 

A obrigatoriedade da realização e fiscalização do exame periódico pode 

diminuir a possibilidade de agravos à saúde do trabalhador, tornando o processo de 

diagnóstico, tratamento e recuperação mais apropriado para atender as 

necessidades humanas de cada trabalhador e, por conseguinte, as conformidades 

das legislações da saúde e do trabalho, caso sejam acionadas.  

Sabe-se que características e fatores de risco que podem potencializar 

doenças ocupacionais são ou não detectados no exame admissional, porém a partir 

da admissão há dificuldades na continuidade da detecção precoce das alterações.  

Deve-se atentar que nos exames periódicos pode-se diagnosticar o 

surgimento das DCNT com provável comprometimento da capacidade para o 

trabalho. O exame de saúde pode representar um indicativo da atenção dada aos 
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trabalhadores, na questão da saúde, que assistidos inadequadamente no trabalho 

podem apresentar um envelhecimento funcional precoce. 

Nos exames periódicos identificam-se manifestações tradicionais da doença 

como sinais físicos de deterioração da saúde, no entanto, alterações psíquicas e 

psicossomáticas como sinais de desequilíbrio mental demandam novas 

abordagens1. 

A categoria de enfermagem que atua diretamente com a dor e a doença, 

tendo seu desgaste e sua peculiaridade investigados e tratados com cuidado, pode 

modificar sua condição utilizando instrumentos que os levem ao autocuidado 

orientados, por exemplo, pelo Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT)9 que 

descreve a autoavaliação do trabalhador sobre a sua capacidade para o trabalho.  

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 

atividade9. 

Os estudos sobre ICT foram desenvolvidos na Finlândia pelo grupo de 

trabalho do Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia (Finnish Institute of 

Occupational Health - FIOH)3. Surgindo no Brasil após tradução e adaptação do 

questionário ICT para língua portuguesa em 19972. 

1.2 RELEVÂNCIA 

Este estudo mostra-se relevante no sentido de corroborar com a 

comprovação de que a saúde física e mental do trabalhador ao longo do tempo de 

serviço pode, em alguns casos, interferir na sua capacidade para o trabalho.  

Nos exames admissionais tradicionais, os trabalhadores são avaliados 

fisicamente e outros tipos de avaliação, quando realizadas, parecem secundárias ou 

até mesmo desnecessárias.  

Na conclusão da avaliação admissional tradicional registra-se, de forma 

prática, apto ou não apto ao trabalho, sem considerações sobre em que condições 

este trabalhador está apto ou não e quais são suas possíveis potencialidades e 

fragilidades. 
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Estes aspectos não contemplados levam a perceber a importância de se 

avaliar a capacidade para o trabalho, fornecendo subsídios para detectar quais 

encaminhamentos são necessários ao trabalhador para que ele mantenha sua 

capacidade, por meio do monitoramento adequado dos cuidados básicos a saúde. 

Esta capacidade encontra-se fortemente relacionada à condição de saúde 

física e mental, e o instrumento que a avalia aponta questões objetivas como 

diagnóstico de doenças e, também, questões subjetivas como sentimentos e 

percepções do trabalhador sobre estar ativo, alerta e sentir esperança para o futuro. 

O ICT avalia sete dimensões, por meio de dez questões, o qual pode sinalizar 

que alguns trabalhadores desenvolvem mecanismos que os protege do desgaste 

natural e provocado, enquanto outros conseguem menos efetividade na manutenção 

de sua capacidade. Ressalta-se que a capacidade para o trabalho tem valor 

preditivo para invalidez, aposentadoria e mortalidade2. 

Vale considerar que o trabalho, em algum momento, pode se tornar não 

desejado (prática comum na categoria de enfermagem submetida a 

remanejamentos) e nessa prática, que é recorrente, o trabalho necessário nem 

sempre promove bem-estar ao trabalhador que pode demonstrar sinais de 

“comprometimento” da sua capacidade para o trabalho. 

Este instrumento pode colaborar de forma efetiva para acompanhamento da 

saúde do trabalhador, direcionando as propostas de ações de prevenção, promoção 

da saúde e combate ao envelhecimento funcional precoce; um complemento às 

ações previstas de assistência ao servidor e um protocolo avaliativo da saúde para 

orientação de trabalhadores e gestores. 

A metodologia capacidade para o trabalho, ao contrário da lógica do 

capitalismo em que “vale a produtividade”, nos aponta objetivamente para a reflexão 

de que a produção do trabalho relaciona-se intimamente com o bem-estar do 

trabalhador e este é formado por um conjunto de elementos interligados, que 

refletem na qualidade do trabalho. Nesta lógica, pode-se dizer que, “vale o 

trabalhador” com suas limitações e habilidades respeitadas e adequadamente 

“assistidas”. 

O presente estudo faz-se importante na medida em que nos remete a uma 

questão imprescindível de busca da preservação da capacidade de trabalho através 

do acompanhamento físico e psíquico, individual e coletivo dos trabalhadores, a fim 



21 

de desenvolver possíveis estratégias de conservação da saúde e bem estar de 

todos os trabalhadores. 

1.3 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

Face ao exposto, foi elaborada a seguinte hipótese:  

� A capacidade para o trabalho encontra-se relacionada ao tempo de serviço do 

trabalhador. 

 

Diante das considerações, elencaram-se os seguintes objetivos para esta 

pesquisa: 

� Avaliar a capacidade para o trabalho da equipe de enfermagem recém-

admitida, da intermediária e em final de carreira que trabalha no HUAP;  

� Correlacionar o ICT entre os profissionais recém-admitidos, os intermediários 

e os de final de carreira no HUAP e; 

� Implantar a metodologia capacidade para o trabalho com a finalidade de 

acompanhar a saúde da equipe de enfermagem lotada no HUAP. 

O grupo de enfermagem pesquisado pertence ao quadro de um hospital de 

ensino, nível terciário/quaternário, de referência para a área Metropolitana II do 

estado do Rio de Janeiro, pertencente à Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Conta-se com a Seção de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional que 

apresenta como principais ações, entre outras:  

� Planejar, coordenar e executar as ações de vigilância e promoção à saúde, de 

prevenção e correção nos ambientes e processos de trabalho;  

� Propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, 

em especial a melhoria das condições de trabalho;  

� Realizar palestras e treinamentos sobre Segurança do Trabalho e;  

� Executar os exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, 

mudança de função e retorno ao trabalho10. 

De acordo com a nova reestruturação da administração central da UFF, a 

promoção da saúde e da qualidade de vida do servidor está a cargo da 

Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ)10. 
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O CASQ tem como objetivo geral integrar o conjunto das ações de assistência 

ao servidor, que a instituição proporciona, de forma mais ágil e qualificada em 

parceria com o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público 

Federal (SIASS)10.  

O SIASS tem por objetivo, entre outros: prevenir agravos à saúde do 

trabalhador; acompanhar a saúde dos servidores; fazer perícias oficiais e dar 

assistência; garantir a implementação da política de atenção à saúde e segurança 

do trabalho do servidor público federal, servidores ou não desta unidade.  

1.4 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Em tese, há um grande sistema de apoio interligado e direcionado ao 

trabalhador, entretanto, na prática, observa-se dificuldade para que ele se 

concretize.  

Este estudo concorre para despertar sobre a necessidade da realização de 

ações de atenção à saúde direcionadas ao trabalhador, para mantê-lo saudável e 

ativo desde a sua admissão até a sua aposentadoria.  

A implantação de programas de manutenção da capacidade para o trabalho 

nas instituições, depende principalmente da vontade política e de ações integradas 

de saúde do trabalhador eficientes e eficazes9. 

Propostas de projetos de acompanhamento da saúde e da capacidade para o 

trabalho podem, em curto e em longo prazo, concorrer para: 

� Direcionar ações de saúde para o trabalhador que melhorem sua qualidade 

de vida no trabalho; 

� Criar um fluxograma interno de atendimento específico para o trabalhador;  

� Prevenir doenças potencialmente agravadas pelo trabalho;  

� Diagnosticar precocemente trabalhadores doentes em potencial;  

� Diminuir a taxa de absenteísmo ocasionada pela procura ao pronto 

atendimento;  

� Reduzir pedidos de licença e aposentadoria precoce; e 

� Apresentar indicadores da condição de saúde do trabalhador. 

Os efeitos destas ações repercutem positivamente no cotidiano do trabalho e 

nas atividades corriqueiras de cada trabalhador. 



CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

A capacidade para o trabalho pode ser mensurada, conforme proposto neste 

estudo, através do questionário ICT. Este instrumento foi desenvolvido por um grupo 

multidisciplinar de pesquisadores da área de saúde ocupacional do FIOH9. 

O questionário foi desenvolvido para mensurar o “quão bem está, ou estará, 

um trabalhador neste momento ou num futuro próximo, e quão bem ele pode 

executar o seu trabalho, em função das exigências, de seu estado de saúde e 

capacidades físicas e mentais”; neste instrumento, o conceito que o próprio 

trabalhador tem de sua capacidade para o trabalho é tão importante quanto à 

avaliação dos especialistas9:9. 

As pesquisas que nortearam e validaram o questionário ICT têm por base os 

estudos conduzidos pelos autores na Finlândia durante uma década (1981-1992). 

Em 1981 foram entrevistados 6.257 trabalhadores com o objetivo de avaliar se o 

critério de aposentadoria por idade, vinculada ao tipo de trabalho continuava sendo 

adequado e, também, para verificar como fatores do trabalho, saúde, capacidade 

para o trabalho e esforço físico percebido, influenciariam no envelhecimento do 

trabalhador9.  
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No Brasil, a tradução e adaptação do ICT foram realizadas por um grupo de 

pesquisadores e estudantes de pós-graduação de diversas instituições, com 

coordenação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). 

Foi aplicado na forma de pré-teste, tentando manter a linguagem o mais próximo 

possível da original. Para viabilizar a compreensão das questões foi exigida 

escolaridade mínima da quarta série do ensino fundamental e após a distribuição da 

primeira edição do ICT em 1996, o instrumento foi devidamente validado no país.  

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 teste11. 

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. Concluiu-se que a versão brasileira do ICT apresenta propriedades 

psicométricas adequadas11. 

A OMS também tem demonstrado preocupação com a questão do 

envelhecimento relacionado com o trabalho e reconhece que as modificações nos 

vários sistemas do corpo humano levam a uma diminuição gradativa na eficácia de 

cada um deles, com arrefecimento da capacidade funcional dos indivíduos, podendo 

gerar conflitos entre esta e as exigências do trabalho12.  

Capacidade para o trabalho enquanto constructo teve sua origem no conceito 

de “estresse desgaste” de Rohmert e Rutenfranz, segundo os quais o desgaste é 

resultante de cargas físicas e mentais do trabalho, pode gerar diminuição da 

capacidade para o trabalho e o aparecimento de doenças13. 

Os estudos do FIOH sobre envelhecimento e capacidade para o trabalho 

basearam-se neste modelo teórico de “stress-desgaste”, no qual o desgaste que o 

trabalhador vivencia depende de estressores decorrentes da carga física e mental 

do trabalho, do ambiente e ferramentas de trabalho, das características e recursos 

do trabalhador, de sua capacidade de lidar com a situação, podendo haver 

diferentes manifestações físicas e/ou mentais ao esforço realizado12.  

O desgaste decorrente das exigências do trabalho pode desencadear 

respostas fisiológicas (crônicas e agudas), psicológicas e comportamentais, com 

possibilidade de diminuição da capacidade funcional, da capacidade para o trabalho 

e desenvolvimento de doenças relacionadas com o trabalho. Por outro lado, 
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exigências que se caracterizam como positivas podem promover e proteger a saúde, 

a capacidade para o trabalho e a capacidade funcional, qualquer que seja a idade do 

trabalhador12. 

Para avaliar a capacidade para o trabalho encontram-se modelos tradicionais 

com foco nos aspectos médicos da saúde e da capacidade funcional ou do equilíbrio 

entre recursos humanos e demanda de trabalho. 

Um modelo trifásico para o estresse foi proposto por Selye em 1952, que 

descreve as fases de alerta, resistência e exaustão como momentos pelos quais 

passa um indivíduo exposto a um estressor. Em 2000, para a padronização do 

Inventário de Sintomas de Stress para Adultos, Lipp altera o modelo de Selye e 

sugere o modelo quadrifásico, identificando a fase de quase-exaustão14.  

No Modelo Demanda-Controle desenvolvido em 1970, por Robert Karasek, o 

estresse no trabalho é resultante da interação entre muitas demandas psicológicas, 

menor controle na produção do trabalho e menor apoio de chefes15. No Modelo 

Esforço-Recompensa, proposto por Siegrist, em 1982, o desequilíbrio entre o 

esforço produzido no trabalho e a recompensa recebida gera situações 

estressantes15. 

Atualmente, alguns modelos com abordagem multidimensional têm focado 

também outros aspectos, como trabalho comunitário, administração e ambientes 

micro e macro externos ao trabalho16. A ilustração que se segue define bem a 

complexidade do modelo de capacidade para o trabalho. 
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Figura 1. Casa de capacidade para o trabalho. Rio de Janeiro, Brasil, 2013 

 
Fonte: Índice de Capacidade para o Trabalho. EDUFSCAR; 20109. 

O primeiro andar da “casa” é formado por recursos humanos, tal como, saúde 

e capacidade funcional. Ele é o mais importante e é a força da capacidade para o 

trabalho durante toda a vida. O segundo andar é constituído de conhecimento e 

habilidade. O terceiro representa valores a atitudes dos trabalhadores, bem como 

fatores de motivação na vida e no trabalho. As experiências no trabalho podem 

afetar os valores e as atitudes dos trabalhadores. No quarto andar estão presentes 

os aspectos ligados ao ambiente de trabalho, as condições, conteúdos, demandas, 

organização, gerenciamento e supervisão no trabalho. 

Esse modelo foi proposto por Ilmarinen e Tuomi (2004)9, no sentido de 

demonstrar que o constructo de capacidade para o trabalho é uma estrutura 

complexa e que pode ser afetada por diversos aspectos da vida do trabalhador, os 

quais podem estar dentro do ambiente de trabalho, mas podem estar na família ou 

sociedade. 
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O questionário ICT tem o objetivo de fornecer informações que possibilitem 

ações de apoio ao trabalhador por meio de programas de acompanhamento de sua 

saúde, do ingresso ao desligamento do trabalho. 

Três níveis de orientações são recomendados a partir do escore da 

capacidade para o trabalho9:  

� Ótima ou boa capacidade para o trabalho → orienta-se sobre os fatores do 

ambiente do trabalho e ao estilo de vida que estariam relacionados à 

manutenção ou à deterioração da saúde e encoraja práticas que estimulem e 

preservem sua saúde; 

� Moderada capacidade para o trabalho → recomenda-se medidas para 

promoção da saúde como dieta adequada, exercício físico, sono e repouso, 

lazer, estudos ou, pode necessitar de reabilitação médica, e;  

� Baixa capacidade para o trabalho → deve-se estabelecer a reabilitação da 

saúde, avaliar se a capacidade pode ser restaurada, corrigindo-se os riscos 

do ambiente de trabalho e reestruturando sua organização para torná-lo mais 

eficiente. 

2.2 DETERMINANTES DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

Precisa-se considerar que tal capacidade é constantemente afetada por 

fatores internos e externos. Um dos principais fatores externos que podem 

comprometer a capacidade para o trabalho é a exposição às exigências do 

trabalho17. De acordo com o grau de exigência do trabalho surge o paradoxo do 

trabalho entre equilíbrio e fadiga, que pode ou não gerar uma carga psíquica. 

Tratando-se de carga psíquica, não é possível quantificar uma vivência, o prazer, a 

satisfação, a frustração ou a agressividade17.  

Submetido às excitações provenientes do exterior ou do interior, o trabalhador 

dispõe de muitas vias de descarga de sua energia, podendo ser por meio de 

representações mentais fantasmáticas, descargas psicomotoras ou processo de 

somatização17, as quais podem comprometer a capacidade para o trabalho. Se um 

trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é equilibrante, mas se ele se 

opõe a essa diminuição ele é fatigante.  
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No trabalho fatigante a via de descarga psíquica está fechada, tornando-se 

fonte de tensão e desprazer; inversamente, no trabalho equilibrante, livremente 

escolhido ou livremente organizado, as vias de descarga estão mais adaptadas às 

necessidades do trabalhador e tornam-se meio de satisfação e relaxamento17. 

Assim, neste último, pode-se supor que há meios de conservação da capacidade 

para o trabalho. 

O sofrimento começa quando o rearranjo da organização do trabalho não é 

mais possível, quando a relação do trabalhador com a organização do trabalho é 

bloqueada. A sobrecarga mental ou física que não encontra uma “válvula de escape” 

no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico, ocasionando um 

sentimento de desprazer e tensão17.  

Para transformar um trabalho fatigante em um trabalho equilibrante precisa-se 

flexibilizar a organização do trabalho, de modo a deixar maior liberdade ao 

trabalhador para rearranjar seu modo operatório e para encontrar os gestos que são 

capazes de lhe fornecer prazer, isto é, uma expansão ou uma diminuição de sua 

carga psíquica do trabalho17:32.  

Na lógica dos processos de transformações do trabalho o termo flexibilizar 

também é usado, entretanto, neste conceito, a flexibilização é desfavorável ao 

trabalhador, pois remete a instabilidade, incerteza, imprevisibilidade e riscos que 

serão apresentados no capítulo da discussão. 

O sofrimento pode ser controlado por uma espécie de estratégia desenvolvida 

pelo grupo de trabalho para impedir que se transforme em doença. Essa estratégia 

gera uma defesa, um comportamento comum a todos do grupo, que os defende da 

situação de risco18.   

Assim, podem surgir “macetes” ou “normas” internas ao grupo que os 

protejam de riscos reais gerados pelo trabalho, ou seja, condutas próprias de uma 

profissão ou de um grupo de trabalhadores que não são necessariamente 

declaradas, verbalizadas, mas são cumpridas por todos. Os que não conseguem 

cumpri-las são eliminados do contexto de trabalho por “seleção natural”, doença 

adquirida, acidente sofrido ou descompensação psíquica18:16-17. 

Vale enfatizar que determinadas funções apresentam aumento ou diminuição 

da intensidade em ritmos aproximados de 24 horas (ritmo circadiano), alterações 

severas no ritmo circadiano representam carga de trabalho que leva ao desgaste do 
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trabalhador, interferindo em seu bem-estar, saúde e sua capacidade para o 

trabalho18.  

Observa-se na história da enfermagem que doenças, acidentes, óbitos ou 

nascimentos nunca tiveram dia nem hora, sendo necessário o trabalho em regime 

de laboração contínua, implicando o trabalho em turno e noturno de enfermagem. 

Os trabalhadores laboram em escalas de plantão ou podem ser diaristas12. 

Contudo, vários trabalhadores acrescentam ao horário semanal, horas de 

trabalho em outras instituições, fazem trocas de plantão ou plantões extras e 

excedem a carga horária normal prevista12. O ritmo de desempenho, que mostra a 

disposição para o trabalho, varia no curso do dia, decaindo entre zero e seis horas e 

entre 13 e 15 horas18. Pesquisadores mostram que erros são cometidos 

principalmente às 15 horas e às três horas18.  

A problemática do trabalho em turno está intimamente relacionada com a 

cronobiologia, ciência que estuda os ritmos psicobiológicos e o modo como são 

gerados pelo organismo (relógio ou ritmo biológico). O ritmo biológico varia no tempo 

de forma cíclica e pode ser classificado em: ultradiano, inferior a 24 horas; 

infradiano, entre 28 e 60 horas; e circadiano, com período de 24 horas12. 

A grande maioria dos estudos, desenvolvida em diversos países, acerca das 

consequências do trabalho em turno no indivíduo conclui que este tipo de trabalho é 

prejudicial para a saúde e para o bem-estar dos trabalhadores12.  

Os efeitos do trabalho em turno podem ser analisados como uma acentuação 

de fenômenos gerais de desgaste que ocorrem durante o envelhecimento normal do 

ser humano. Em diversos aspectos, a exposição prolongada a este regime de 

trabalho pode levar, em longo prazo, a alterações duradouras e nem sempre 

reversíveis19.  

O ICT é um auxílio concreto para elaborar um panorama geral a respeito da 

capacidade para o trabalho, da capacidade funcional e dos fatores que as afetam9.  

As atividades para manter a capacidade para o trabalho requerem a 

cooperação dos diretores, das gerências, chefes de equipe, pessoal administrativo, 

enfim, de todos os envolvidos no processo de trabalho9.  

Há uma sequência de medidas sugestivas para programas de apoio, tais 

como:  

� Entrevista, exames de laboratório, informações sobre como manter o ICT;  
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� Adequação da carga e ambiente de trabalho (espaço, condições climáticas, 

uso de máquinas e substâncias perigosas);  

� Melhora na organização do trabalho (trabalho de gerenciamento e supervisão, 

informações e apoio, escala de trabalho);  

� Melhora da capacidade funcional e promoção de habilidades profissionais 

(sono, dieta e hábitos alimentares, exercício, entre outras). 

O ICT foi traduzido para mais de vinte línguas e tem sido utilizado 

mundialmente para identificar fatores associados ao envelhecimento precoce no 

trabalho em diversas profissões13. 

2.3 A LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

Criada em 1919, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi parte do 

Tratado de Versalhes que pôs fim à Primeira Guerra Mundial20. Fundou-se sobre a 

convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode estar 

baseada na justiça social e estabelecia quatro ideias fundamentais, que constituem 

valores e princípios básicos da OIT até hoje: que o trabalho deve ser fonte de 

dignidade; que o trabalho não é uma mercadoria; que a pobreza, em qualquer lugar, 

é uma ameaça à prosperidade de todos; e que todos os seres humanos tem o direito 

de perseguir o seu bem estar material em condições de liberdade e dignidade, 

segurança econômica e igualdade de oportunidades20.  

A OIT é a única das agências do Sistema das Nações Unidas com uma 

estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de 

empregadores e de trabalhadores, sendo responsável pela formulação e aplicação 

das normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações)20. 

A 67ª Conferência Geral da OIT, convocada em Genebra no dia 3 de junho de 

1981, decide adotar diversas propostas relativas à segurança, à higiene e ao meio 

ambiente de trabalho e firma, em 22 de junho do mesmo ano, o convênio sobre 

segurança e saúde dos trabalhadores: a Convenção 155. Em 1998, a Conferência 

Internacional do Trabalho, na sua 87ª sessão, adota a Declaração dos Direitos e 

Princípios Fundamentais no Trabalho20. 

O art. 4 da Convenção 155 dispõe que os membros da OIT devem formular, 

pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em 
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matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho. No 

art. 3, o termo saúde, relacionado ao trabalho, abrange não somente a ausência de 

afecções ou de doença, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a 

saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene no trabalho20. 

Nessa seara, a Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê no capítulo II, 

artigo 7°, que são direitos dos trabalhadores, entre outros: redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; adicional 

de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; piso salarial 

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e igualdade de direitos entre 

o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso21. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal de 1988, 

no seu Art. 200, possui como uma de suas atribuições a de executar ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador22 

ficando a assistência sob a responsabilidade do Ministério da Saúde (MS). E nesse 

sentido, MS editou algumas portarias e resoluções definindo competências e 

diretrizes para nortear a organização das ações em todos os níveis de governo 

(federal, estadual e municipal).   

Em atendimento ao que prevê a Lei 8.080/9023, o MS elaborou a Lista de 

Doenças Relacionadas ao Trabalho24, que inclui, além da relação de 198 doenças 

codificadas segundo a Classificação Internacional das Doenças (CID 10)25, os 

agentes de riscos e as situações de exposição ocupacional.  

A Portaria MS nº 1.679/2002, atualizada pela Portaria nº 2.728/2009, cria a 

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST)26, que 

integra e articula ações de assistência de atenção básica, secundária e terciária, e 

se organiza em Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). 

O Decreto n° 6.856/20098 traz em seu Art. 3º que os servidores regidos pela 

Lei nº 8.112 de 1990 serão submetidos a exames médicos periódicos, conforme 

programação adotada pela administração pública federal. O Art. 4º determina 

intervalo de tempo bienal para servidores com idade entre 18 e 45 anos; anual para 

servidores com idade acima de quarenta e cinco anos; e anual ou em intervalos 

menores para os servidores expostos a riscos que possam implicar o 

desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou profissional e para os 

portadores de doenças crônicas.  
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No cenário atual, os trabalhadores se amparam no Decreto n° 7.602 de 07 de 

novembro de 201127, o qual dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho (PNSST). Recentemente, foi publicada a Portaria 1.823, de 23 de 

agosto de 2012 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 

Trabalhadora28, articulada com a Política e o Plano de Segurança e Saúde no 

Trabalho, com objetivo de fortalecer a vigilância integral em saúde do trabalhador e 

promover saúde com ambientes e processos de trabalhos saudáveis.  

As Normas Regulamentadoras (NR) determinam a adoção de medidas de 

segurança e de medicina do trabalho; estipuladas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) devem ser cumpridas nacionalmente por todos que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Estas NR 

servem como parâmetro para orientação de todos os regimes de trabalho. 

Entre as NR têm-se a NR 32 que orienta sobre Segurança e Saúde no 

Trabalho em Estabelecimentos de Saúde29 e a NR 17 que dispõe sobre a 

ergonomia30. Esta última visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores 

para proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Assim, 

”cabe ao empregador realizar a análise ergonômica das condições de trabalho para 

adaptá-las ao trabalhador”.  

No entanto, existem muitos sistemas em que o aspecto financeiro não 

favorece a reflexão sobre o lugar do trabalhador; e os gestores tentam adaptar os 

“meios” humanos e a carga horária às necessidades organizacionais. Essa lógica 

tende a ignorar a especificidade humana, sendo mais fácil responsabilizar, pelos 

problemas, os trabalhadores ao invés dos métodos de gestão31. 

A legislação referente à carga horária de trabalho da categoria de 

enfermagem aguarda modificações há 13 anos. Nessa perspectiva, tem-se o Projeto 

de Lei (PL) n° 2.295, apresentado em 11 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a 

jornada de trabalho da Enfermagem, fixando-a em seis horas diárias e trinta horas 

semanais32.  

Quanto aos servidores públicos federais há o Decreto nº 4.836, de 09 de 

setembro de 200333, que dispõe sobre sua jornada de trabalho, e prevê que em 

regime ininterrupto de turnos, escalas ou trabalho noturno, é facultado ao dirigente 

máximo do órgão autorizar os servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas 

diárias e carga horária de trinta horas semanais. Vale salientar que, enquanto 
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espera-se a regulamentação da carga horária da categoria de enfermagem, esta 

concessão pode ser revogada caso o sistema necessite, podendo, portanto, 

submeter o trabalhador de enfermagem a longas e exaustivas jornadas. 

2.4 A HISTÓRIA DO TRABALHO 

A história da organização do tempo de trabalho pode ser traçada desde o 

início da vida. Alguns acreditam que há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo 

de plantar e tempo de colher; tempo de curar; tempo de chorar, tempo de rir”19.  

No Império Romano havia grande circulação de veículos durante o dia até 

que os imperadores Claudius e Marcus Aurelius proibiram e os trabalhadores que 

deviam conduzir mercadorias passaram a trabalhar à noite, perturbando o próprio 

sono e o das pessoas que residiam em ruas de grande movimento19.  

Durante a Idade Média houve diminuição do trabalho noturno por conta das 

migrações populacionais das cidades para os campos e da predominância das 

atividades dos artesãos, que se dedicavam ao trabalho principalmente durante o 

dia19.  

Uma das limitações ao trabalho noturno era a iluminação precária, até que 

Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica tornando possível estender em larga 

escala a jornada de trabalho para os horários noturnos19. 

A Revolução Industrial na Europa, entre 1770 e 1850, traz grandes 

descobertas nas áreas da física, química e a mecanização com um aumento do uso 

do carvão para mover fábricas que passaram a trabalhar dia e noite. Uma rápida 

urbanização acompanhou a Revolução Industrial19.  

Neste período, era comum se empregar homens, mulheres e crianças para 

trabalharem longas jornadas, que se prolongavam por 12, 14 ou 16 horas 

consecutivas. Era frequente a ocorrência de acidentes, tanto pela fadiga dos 

trabalhadores quanto pelas precárias condições de trabalho existentes nas 

fábricas19:6. Tal fenômeno representa um marco histórico na promoção do trabalho 

por turnos e noturno; e consequente expansão destes trabalhadores. 

Muitos já associaram a origem da palavra trabalho ao tripalium, antigo 

instrumento de tortura, associando ao fato de que o trabalho como atividade laboral 
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nem sempre foi considerado desejável por homens e mulheres em todas as épocas 

históricas34. 

Estudiosos constataram que o trabalho, em sentido mais amplo, é um 

conjunto de atividades intelectuais e manuais, organizadas pela espécie humana e 

paliçadas sobre a natureza, visando assegurar sua subsistência, e que nunca deixou 

(como não deixa atualmente) de ser realizado por homens e mulheres ao longo da 

história34. 

O trabalho como garantia de subsistência é bem representado no sistema 

Taylorista/Fordista, que se caracteriza por elevar a especialização das atividades de 

trabalho a um plano de limitação e simplificação tão extremo que, a partir de certo 

momento, o trabalhador torna-se efetivamente um “apêndice da máquina” (tal como 

fora descrito em meados do século XIX por Karl Marx, ao analisar o avanço da 

automação na indústria da época), repetindo movimentos tão absolutamente iguais 

num curto espaço de tempo quanto possam ser executados por qualquer pessoa 

sem a menor experiência de trabalho no assunto34:38. 

A intervenção criativa dos trabalhadores nesse processo é praticamente nula, 

tal como sua possibilidade de conceber o processo produtivo como um todo. O nível 

de simplificação impede qualquer abstração conceitual sobre o trabalho e isso, vale 

dizer, é uma finalidade do sistema34.  

As qualidades individuais de cada trabalhador, suas competências 

profissionais e educacionais, suas habilidades pessoais, toda sua experiência, sua 

criatividade etc. sua própria iniciativa, como diria Taylor, são praticamente 

dispensáveis no sistema Taylorista/Fordista, exceto sua capacidade de abstrair-se 

de sua própria vontade durante um longo período de tempo de sua vida34.  

A escolha do trabalhador perfeito passa pela questão da subjetividade de um 

ser humano em perfeitas condições de saúde física e mental que teria 

temperamento e personalidade adequados para conviver nessas condições sem 

estar completamente obrigado por força das circunstâncias.  

Esses sistemas foram acompanhados por altos níveis de absenteísmo, 

rotatividade operacional, baixo nível de qualificação educacional e profissional, 

sendo uma negação ao processo de aprendizagem.  

É preciso refletir, a partir dessas considerações, se o profissional da 

enfermagem de hoje também se abstrai de sua própria vontade ou possui 

temperamento e personalidade adequados para permanecer em condições não 
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ideais por um longo período de tempo, abstraindo-se de suas necessidades, 

expectativas, criatividade operacional, etc.  

Percebe-se, algumas vezes, a indução de uma supervalorização do trabalho 

braçal e presencial, enquanto ocorre uma desmotivação, uma “desvalorização” do 

trabalho mental, que muitas vezes significa a retirada do trabalhador da “linha de 

produção do cuidado”. 

Vale lembrar que não se pode generalizar, considerando que há pessoas 

estimulantes que incentivam seus subordinados a produzirem mais e com qualidade 

através do desenvolvimento pessoal e do grupo em que está inserido. 

Uma nova possibilidade de se pensar-fazer trabalho surgiu com o Toyotismo, 

que prega a melhoria da produtividade e da qualidade do trabalho que tem de partir 

dos postos operatórios. Cabendo, neste modelo, às gerências incentivarem tais 

atitudes e coordenarem os esforços entre todos os processos, focando-se na análise 

do desempenho global das instalações e na possibilidade de utilização flexível das 

forças produtivas e de trabalho34.   

Nos séculos XIX e XX a ação política de Karl Marx, filósofo, materialista, já 

engajado nas lutas pela democracia e emancipação dos trabalhadores, marcou 

profundamente a humanidade24.  

Em seu conjunto, a máquina social permanece indiferente à vida real dos 

homens, onde o trabalhador fica reduzido a uma variável da produção35.  

Progressivamente, Marx se torna um dos pensadores e dirigentes da 

Associação Internacional de Trabalhadores (AIT) ou Primeira Internacional dos 

Trabalhadores em Londres em 1864, com estatuto redigido por ele35.  

O manifesto inaugural da AIT, redigido por Marx, afirmava que “a 

emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores; a submissão 

e a dependência do trabalhador ao capital é a fonte de toda servidão: política, moral 

e material; os esforços dos trabalhadores para conquistar sua emancipação não 

devem tender a constituir novos privilégios, mas a estabelecer para todos os 

mesmos direitos e os mesmos deveres”35. 
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2.5 REVISÃO DA LITERATURA 

Foi realizada revisão bibliográfica da literatura científica com vistas a embasar 

o referencial teórico desta pesquisa, cujo tema principal é a capacidade para o 

trabalho. Para tanto, utilizou-se a estratégia PICO, com supressão do elemento de 

comparação, isto é, o “C”, de modo que se trabalhou com a estratégia reduzida a 

PIO: P - Equipe de enfermagem, I - Aplicação do questionário ICT e; O - Capacidade 

para o Trabalho.  

Para a busca foram selecionados termos de pesquisa pertinentes ao tema 

estudado, por meio do vocabulário padronizado Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e do Medical Subject Headings 

(MeSH), da National Library of Medicine (NLM), quais sejam: Avaliação da 

Capacidade de Trabalho (E 01.370.400.925), Equipe de Enfermagem (N04. 

590.715.571) e Saúde do Trabalhador (N01.400.525), e suas combinações nas 

línguas portuguesa, inglesa e espanhola. 

A pesquisa bibliográfica foi efetivada no portal da BVS, a qual integra, entre 

outras, as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-

line (Medline) e o Scientific Electronic Library Online (SciELO). Também foi 

consultado o portal da PubMed disponibilizado através da NLM.  

Foram determinados como critérios de inclusão para a seleção da amostra: 

artigos ou teses publicados em português, inglês ou espanhol; que retratassem a 

temática relacionada ao ICT; indexados nos referidos bancos de dados; e publicados 

entre 2000 e 2012. O critério de exclusão foi: artigos que não apontavam o ICT 

como instrumento de coleta. 

Para a coleta de dados dos artigos que foram incluídos na revisão, foi 

utilizado um instrumento brasileiro, validado no país, com os seguintes itens: 

identificação do artigo original, método do estudo e avaliação do rigor metodológico, 

das intervenções e dos resultados encontrados36.  

Para análise e posterior síntese dos artigos, foi utilizado um quadro sinóptico 

para apresentação dos dados pertinentes à pesquisa, tais como: nome dos autores; 

objetivo e método; resultados e conclusões. A busca foi realizada no período de 

setembro a dezembro de 2012, em que primeiro empregou-se o termo Índice de 
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Capacidade para o Trabalho (ICT) e, num segundo momento, os descritores 

selecionados.  

Após a leitura do material selecionado, retirados os que estavam em 

duplicidade, foram totalizados para análise 21 publicações, incluindo três 

dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. 

Um dos artigos37 selecionados, que trata de uma revisão de literatura, realizou 

uma extensa busca de publicações no período de 1966 a 2006 sobre o tema. As 

autoras concluíram que, no contexto do envelhecimento da força de trabalho, a 

capacidade para o trabalho tornou-se um indicador importante em função de suas 

consequências para a saúde, bem-estar e empregabilidade dos trabalhadores, com 

impactos para os indivíduos, organizações e sociedade.  

Em outro estudo38 se avaliou o teste-reteste do ICT em trabalhadores de 

enfermagem. Para tanto, o questionário foi aplicado duas vezes para um grupo de 

80 trabalhadores de um hospital público no RJ, dentro de um intervalo de 7-15 dias. 

O acordo entre as medidas de teste e reteste mostra um grau aceitável de 

confiabilidade, o que sugere a adequação do processo de avaliação entre os 

trabalhadores de enfermagem. 

Em uma dissertação39 no RJ foi investigada a confiabilidade teste-reteste do 

ICT em uma amostra de 80 enfermeiros e concluiu-se que o ICT, traduzido e 

adaptado para o português, apresentou propriedades psicométricas adequadas e 

que o mesmo dá suporte adicional para pesquisas na área de saúde ocupacional. 

Outra dissertação40, proveniente da Argentina, objetivou validar os aspectos 

das propriedades psicométricas do ICT na equipe de 100 trabalhadores da Atenção 

Primária à Saúde (APS), indicando confiabilidade aceitável. 

Em dissertação desenvolvida em Portugal12 foi analisada a saúde e a 

capacidade para o trabalho de 90 enfermeiros que trabalham no turno fixo diurno e 

em turnos rotativos. Constatou-se que quanto maior a perturbação do sono, pior a 

saúde física, psicológica e a capacidade para o trabalho. 

Em tese realizada em São Paulo41 foram analisados fatores associados à 

capacidade para o trabalho de 475 eletricitários. Identificou-se diminuição 

progressiva do ICT significativamente associada ao aumento da idade, peso, 

consumo de álcool, tempo na empresa e intensidade do estresse. 

Na tese42 que avaliou 552 operadores de montagem estrutural de aeronaves, 

também em São Paulo, concluiu-se que há múltiplos fatores relacionados às 



38 

condições de vida, condições de trabalho, hábitos, estilos de vida e condições de 

saúde associados ao ICT inadequado e à fadiga referida no trabalho. Tais fatores 

concorrem e se inter-relacionam no estabelecimento do risco ou proteção para a 

capacidade para o trabalho e fadiga. 

Um estudo desenvolvido na Croácia43, com uma amostra de conveniência de 

1.392 enfermeiros que trabalham em quatro hospitais universitários, identificou seis 

grandes grupos de estressores ocupacionais: organização do trabalho e questões 

financeiras, crítica pública, perigos no local de trabalho, conflitos interpessoais no 

local de trabalho, trabalho por turnos e exigências profissionais e intelectuais. Os 

autores concluíram que gestores hospitalares devem desenvolver estratégias para a 

melhoria da qualidade das condições de trabalho. 

Um estudo44 que pesquisou 1.436 trabalhadores de enfermagem de três 

hospitais públicos do Rio de Janeiro conclui que o ICT apresentou propriedades 

psicométricas adequadas. 

Em artigo45 que examinou uma amostra de enfermeiros de três hospitais 

públicos, sendo 156 homens e 1.092 mulheres, para pesquisar a associação entre 

horas de trabalho e capacidade para o trabalho, mostrou uma associação 

significativa entre a carga de trabalho total e ICT inadequado apenas para as 

mulheres. A combinação de horas de trabalho profissional e doméstico parecia 

explicar melhor a capacidade de trabalho inferior nas mulheres. 

Pesquisa publicada em 201146 avaliou o ICT e os aspectos laborais de 93 

enfermeiros, dos quais 98,9% do sexo feminino. A análise apontou para um escore 

médio do ICT de 40,1, indicando boa capacidade para o trabalho. Houve correlações 

entre o ICT e idade; tempo de trabalho e horas de sono. Concluiu-se que hábitos 

saudáveis de vida, como dormir sete horas ou mais e não fumar, associam-se 

positivamente com a capacidade para o trabalho. 

Em um estudo47, com uma amostra de 885 indivíduos de sete hospitais de um 

complexo hospitalar em Porto Alegre/RS, constatou-se que a capacidade para o 

trabalho foi considerada boa em mais de 80% dos trabalhadores. As autoras 

concluíram que programas de saúde do trabalhador devem incluir orientação e 

acompanhamento do profissional de enfermagem em atividades físicas e de lazer, 

visando manter a boa capacidade para o trabalho, bem como implementar a adoção 

de medidas preventivas relacionadas às doenças musculoesqueléticas. 
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Uma pesquisa48 com 54 trabalhadores de enfermagem apontou como 

doenças mais referidas com diagnóstico médico: as musculoesqueléticas, as 

cardiovasculares, as respiratórias e as neurológicas; e salientou que a promoção da 

saúde no trabalho é um dos aspectos fundamentais na manutenção da capacidade 

para o trabalho. 

Estudo49 desenvolvido com 168 indivíduos de uma instituição de saúde 

pública investigou as associações entre doenças musculoesqueléticas, capacidade 

para o trabalho e demografia, trabalho e características de estilo de vida. Constatou-

se que a presença de doenças musculoesqueléticas afetou vários aspectos da 

capacidade para o trabalho. 

No estudo2 realizado com 224 empregados de uma empresa de planos de 

previdência privada e de saúde, os pesquisadores concluíram que todas as 

dimensões da saúde analisadas apresentaram associação estatisticamente 

significativa com a capacidade para o trabalho, sendo independentes de aspectos 

demográficos e ocupacionais; evidenciando a relevância de abordar a saúde em sua 

integralidade. 

Em estudo50 que analisou a capacidade para o trabalho de 241 auxiliares de 

enfermagem de uma instituição pública de saúde foi encontrada associação em 

relação à idade, ao tempo de trabalho na instituição e o índice de massa corpórea 

com o item 1 do ICT: capacidade de trabalho atual. 

Na pesquisa51 desenvolvida com 272 trabalhadores de enfermagem de um 

hospital de emergência de Rio Branco/AC, para analisar fatores associados à 

capacidade para o trabalho inadequada e fadiga percebida entre estes profissionais, 

revelou-se que a maioria da população estudada apresentou reduzida capacidade 

de trabalho e altos níveis de fadiga. Estes resultados apontam para a necessidade 

de intervenções individuais (como as condições de vida) e melhorias no local de 

trabalho. 

Outro estudo52 incluiu 651 colaboradores entre 20 e 69 anos, de uma 

instituição pública brasileira, os quais responderam um questionário sobre dados 

demográficos, trabalho, estilo de vida, características e capacidade para o trabalho. 

Evidenciou-se que a capacidade para o trabalho diminuiu significativamente com a 

idade entre as mulheres. O grupo mais jovem apresentou maior ICT do que o grupo 

mais velho, com exceção ao que se refere aos recursos mentais. 



40 

Autores53 avaliaram a relação entre o estresse laboral e o ICT, de 368 

enfermeiros de um grupo hospitalar. O grupo era predominantemente feminino, 

trabalhando em atividades assistenciais e satisfeito com a unidade onde trabalhava. 

O estresse laboral estava presente em 23,6% dos enfermeiros e 51,4% com 

capacidade moderada. Não houve correlação entre o estresse e a capacidade para 

o trabalho. 

Resultados de estudo54 desenvolvido em Belo Horizonte/MG, cujo objetivo foi 

elaborar um perfil da capacidade para o trabalho e fatores que a afetam em 126 

trabalhadores de uma empresa de transporte coletivo, sugerem que fatores 

psicossociais apresentaram maior associação com a capacidade para o trabalho; e 

que medidas preventivas e/ou corretivas devem ser implementadas. 

No estudo55 que verificou a correlação entre satisfação no trabalho e 

capacidade para o trabalho de 154 docentes universitários, constatou-se que a 

satisfação no trabalho e o ICT mostraram correlação estatisticamente significativa. 

Assim, concluiu-se que o aumento da satisfação no trabalho pode melhorar a 

capacidade para o trabalho entre os docentes.  

 



CAPÍTULO llI 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa, quanto à sua natureza, constitui-se como do tipo aplicada (o 

resultado é usado com aplicação normalmente imediata) e de abordagem 

quantitativa, pois se baseia na mensuração, envolvendo dados numéricos e 

estatísticos específicos.  

A estatística descritiva permite ao pesquisador uma melhor compreensão do 

comportamento dos dados por meio de tabelas, gráficos e medidas-resumo, 

identificando tendências, variabilidade e valores atípicos. 

A construção do conhecimento passa pela observação do dado, este 

considerado um conjunto qualquer de processos, fatos ou fenômenos observados. 

Os elementos desse conjunto são chamados variáveis, que determinam a maneira 

pela qual os elementos de qualquer conjunto são diferentes entre si56:121.  

As variáveis, quanto à sua natureza, podem ser categorizadas como 

qualitativas (categóricas) que implicam em diferenças essenciais expressas por 

nomes; e quantitativas (descontínuas ou discretas com valor inteiro e contínuas com 

valor fracionário), que implicam em diferenças expressas por números56:122. 

Na prática epidemiológica, quando se investiga um fenômeno enunciando 

problemas ou propondo hipóteses explicativas, busca-se identificar relações entre 

variáveis.  
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Em termos metodológicos, a mais importante e útil relação entre variáveis é a 

que as categoriza como independentes e dependentes56:122. A variável independente 

(X) é a que supostamente exerce efeito sobre a variável dependente (y).  

Nesta pesquisa, busca-se correlacionar o tempo de serviço (variável 

independente X) com o ICT (variável dependente y), e desta forma comprovar ou 

refutar se o tempo de serviço influencia na capacidade para o trabalho. 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Para atender aos objetivos da pesquisa, adotou-se o método da pesquisa 

observacional, descritiva, quantitativa do tipo correlacional. 

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. A variável dependente nesse estudo é a 

capacidade para o trabalho e as variáveis independentes são: turno de trabalho, 

idade, sexo, e tempo de trabalho na enfermagem. 

O estudo correlacional não permite a manipulação das variáveis pelo 

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

aleatória (não probabilística na qual não se conhece a probabilidade de um elemento 

da população vir a pertencer à amostra), diminuindo, assim, o poder de 

generalização57. 

3.2 BREVE HISTÓRICO DO CENÁRIO 

O cenário desta pesquisa é o HUAP, instituição de ensino, de nível 

terciário/quaternário, de referência para a área Metropolitana II do estado do Rio de 

Janeiro. O governo federal decretou sua doação à UFF em 1961, sendo destinado à 

formação profissional, treinamento e aperfeiçoamento dos alunos dos cursos de 

graduação e pós-graduação da área da saúde.  

O hospital mantém vários serviços e diversas especialidades, entre os quais 

se incluem a Emergência; Centro Cirúrgico; Unidade de Diálise e de Tratamento 

Intensivo Adulto e Neonatal; Maternidade; Unidades de Clinica Médica e Cirúrgica; 

Setor de Doenças Infecciosas e Parasitárias; Ambulatórios; Laboratórios; Radiologia; 
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Farmácia; Banco de Sangue; Unidade de Radiodiagnóstico como Cintilografia e; 

Hemodinâmica. 

3.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

População de 767 trabalhadores constituída pela equipe de enfermagem do 

HUAP: 190 enfermeiros, 380 técnicos e 197 auxiliares de enfermagem. 

O motivo da escolha pelos integrantes da equipe de enfermagem como 

sujeitos da pesquisa se deve ao tipo de trabalho desenvolvido por eles - constituem-

se uma categoria profissional submetida a trabalho desgastante, com jornada de 

trabalho semanal extensa, já que esta, assim como o piso salarial, ainda não foi 

regulamentada em lei.   

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

� Critérios de inclusão:  

o Recém-admitidos: até 05 anos de exercício no HUAP;  

o Intermediários: de 06 a 14 e de 15 a 24 anos de trabalho e; 

o Final de carreira: mais de 25 anos de exercício no HUAP. 

� Critérios de exclusão: 

o Estar afastado por licença médica ou licença maternidade; 

o Férias e; 

o Cedido. 

3.5 CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA 

O quantitativo foi definido após o cálculo de dimensionamento da amostra, 

realizado a partir da população de 767 trabalhadores integrantes da equipe de 

enfermagem. Considerando os critérios de elegibilidade, excluíram-se 44 

profissionais cedidos, 71 afastados por licença com duração superior a 15 dias, e 

259 em férias, durante o período de coleta de dados - somando os meses de 

fevereiro, março e abril. 
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Assim, da população de 767 trabalhadores, com a exclusão de 374 alcançou-

se um conjunto de 393 profissionais. Após cálculo de dimensionamento amostral, 

com nível de confiança de 5% e margem de erro máximo percentual de 7%, 

conforme a equação abaixo, a amostra foi composta por 131 profissionais.   

 

Onde: 

n - amostra calculada 

N - população 

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança ou significância 

p - verdadeira probabilidade 

e - erro amostral 

 

Para obtenção das 131 amostras, contou-se com a colaboração de duas 

acadêmicas de enfermagem que receberam certificado de participação em pesquisa. 

3.6 RECRUTAMENTO DA AMOSTRA 

Esta pesquisa utilizou a amostra probabilística a partir da seleção 

randomizada (aleatória), para garantir que cada sujeito da população tivesse a 

mesma chance de participar do estudo, bem como calcular a significância 

estatística. 

A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a abril de 2013. A 

divulgação e a abordagem foram realizadas concomitantemente no local de trabalho, 

em todos os plantões. O convite para participação na pesquisa foi realizado 

presencialmente pelo pesquisador; os trabalhadores disponíveis obtiveram 

esclarecimentos sobre o tema e relevância da pesquisa.  

Aqueles que aceitaram participar receberam o questionário ICT e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e foram devidamente orientados quanto 

ao preenchimento correto e a finalidade da pesquisa. Nos casos solicitados pelo 

pesquisado, foi permitida a entrega do questionário até o final do expediente de 

trabalho de cada respondente. 

Do total de profissionais convidados, 156 aderiram à pesquisa; contudo, 25 

foram excluídos em razão de recusa, a qual foi configurada pela não devolução do 
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questionário (n=16) – alguns disseram estar muito atarefados no momento - ou pelo 

preenchimento incompleto após duas tentativas consecutivas (n=09). Assim, o total 

de questionários foi igual a 131, tal como previsto no cálculo amostral.  

3.7 TÉCNICAS DE PESQUISA E INSTRUMENTOS 

Para avaliar a capacidade para o trabalho foi utilizado o ICT, proposto pelo 

Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia, tal como discutido em capítulo anterior.  

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. É um questionário autoaplicável composto de dez itens, 

sintetizados em sete dimensões; seu escore varia de 7 (pior índice) a 49 pontos 

(melhor índice). Sua aplicação no Brasil demanda como escolaridade mínima a 

quarta série do ensino fundamental44.  

O instrumento multidimensional compreende dez questões e a cada resposta 

é creditado um número de pontos (escore).  

Quadro 1. Itens do Índice de Capacidade para o Trabalho e respectivo número de 
questões e escore de respostas. Rio de Janeiro, Brasil, 2013 

Fonte: Tuomi et al., 20109 

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 

Pelo menos 5 doenças = 1 ponto 
4 doenças = 2 pontos 
3 doenças = 3 pontos 
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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A quantidade de pontos alcançada em cada questão é somada, resultando 

em um escore final, que pode variar de 7 a 49, com a seguinte classificação:  

Quadro 2. Questionário ICT e seu escore final. Rio de Janeiro, Brasil, 2013 
Pontos Capacidade para o trabalho Objetivos da medida 

7 a 27 pontos Baixa Restaurar a capacidade para o 
trabalho 

28 a 36 pontos Moderada Melhorar a capacidade para o 
trabalho 

37 a 43 pontos Boa Apoiar a capacidade para o trabalho 

44 a 49 pontos Ótima 
Manter a capacidade para o 
trabalho. 

Fonte: Tuomi et al., 20109 

 

Pesquisadores da USP e de outras instituições do Brasil traduziram o manual 

Work Ability Index utilizando uma versão inglesa traduzida do original que foi escrito 

em Finlandês. A versão em português e as instruções para cálculo do escore são 

encontradas em Tuomi et al9. 

3.8 ANÁLISE E CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

Foi utilizada uma planilha do programa Excel® 2010 para digitar e categorizar 

os dados coletados. Para análise descritiva e testes estatísticos dos dados foi 

utilizado o software SAS® 9.1(9.01.01M3P020206), licenciado para Universidade de 

Dankook, site 0038249001.  

Para correlacionar o ICT entre os profissionais de acordo com tempo de 

serviço, foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Verificou-se que as 

variáveis ICT e tempo de serviço não apresentam normalidade, por isso aplicou-se o 

teste de correlação não paramétrico de Spearman. Vale ressaltar que em ambos os 

testes considerou-se o p valor de 0,05, ou seja, 95% de confiança. 

A correlação mede o grau de relação entre duas variáveis e a variação do 

coeficiente é o intervalo [-1, +1]. Correlação positiva indica que se a variável x 

aumenta, a variável y também aumenta; se a variável x diminui também y diminui. A 

correlação será negativa se o aumento de uma variável implica na diminuição da 

outra58. 
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3.9 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

O estudo obedeceu aos preceitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde, sendo realizado após aprovação pelo Comitê de Ética do HUAP/UFF sob 

o número de Parecer 178.209 e CAAE: 11069612.1.0000.5243. 

 

 



 

CAPÍTULO lV 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A partir da amostra de 131 trabalhadores de enfermagem, foi realizada uma 

análise descritiva dos dados, os quais estão apresentados em forma de tabelas e 

gráficos, separados quanto ao perfil e capacidade para o trabalho. 

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO  

No que tange ao perfil da amostra, observa-se que 71,0% dos profissionais 

são do sexo feminino; 50,4% são casados ou vivem com companheiro; 55,7% são 

técnicos de enfermagem; 45,1% possuem ensino superior; 32,5% têm de 06 a 15 

anos de serviço; 76,3% possuem vínculo permanente; 63,4% estão na faixa de 36-

50 anos; 62,6% dos trabalhadores são do turno diurno e; 83,2% apresentam boa 

capacidade para o trabalho. 
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Gráfico 1. Percentual de profissionais de enfermagem por gênero. Niterói, Brasil, 2013 
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Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Tabela 1. Análise descritiva do Índice de Capacidade para o Trabalho por gênero. 
Niterói, Brasil, 2013 

Gênero Variável N Média Desvio* Min Max Mediana 
Feminino ICT 93 36,83 6,842 19 47 37,00 
Masculino ICT 38 38,18 6,264 23 49 38,00 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

A média do ICT das mulheres foi de 36,83 sendo classificada como 

moderada; no limite para alcançar a boa capacidade para o trabalho. Os homens 

tiveram média de 38,18, sendo classificados com boa capacidade. O ICT mínimo 

das mulheres foi de 19, menor em relação aos dos homens que foi de 23; 

mostrando, portanto, maior pontuação do gênero masculino. 

Tabela 2. Testes de normalidade do Índice de Capacidade para o Trabalho por gênero. 
Niterói, Brasil, 2013 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 

 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk apontou normalidade para o gênero 

masculino com p valor=0,118, ou seja, os dados apresentaram distribuição normal 

que podem ser descritos por uma das curvas normais, onde a média é facilmente 

detectada. A distribuição é simétrica, pois a média coincide com a mediana. Para o 

gênero feminino foi aplicado o teste de Kolmogorov, que resultou em não 

normalidade com p valor=0,000.  

Variável 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Feminino/ICT ,138 93 ,000 ,929 93 ,000 

Masculino/ICT ,150 38 ,031 ,954 38 ,118 
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Tabela 3. Resultados dos testes estatísticos empregados para a variável gênero. 
Niterói, Brasil, 2013 

Test Statistics 

Mann-Whitney U 1594,000 

Wilcoxon W 5965,000 

Z -,880 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,379 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Na tabela acima, em que se observam os resultados dos testes estatísticos 

para comparação dos gêneros, tem-se p valor=0,379, apontando para ICT não 

significativo entre homens e mulheres, nesta amostra. Na comparação dos gêneros, 

o ICT entre homens e mulheres não teve diferença significativa. 

Tabela 4. Estatística descritiva das variáveis Índice de Capacidade para o Trabalho e 
categoria por faixa etária. Niterói, Brasil, 2013  
Idade N Média Desvio* Min Max 

20-35 
ICT 28 36,39 7,762 19 49 

categoria profissional 28 1,86 ,651 1 3 

36-50 
ICT 83 37,84 6,387 21 47 

categoria profissional 83 1,88 ,670 1 3 

51+ 
ICT 20 35,80 6,263 23 45 

categoria profissional 20 2,00 ,649 1 3 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

Em se tratando da faixa etária, 63,4% dos respondentes possuem entre 36 e 

50 anos; 21,4% possuem entre 20-35 anos; e os trabalhadores com mais de 51 anos 

somam 15,2%. Observa-se que mais da metade dos trabalhadores possui entre 36 e 

50 anos.  

Tabela 5. Testes estatísticos para idade e categoria. Niterói, Brasil, 2013 
Faixa etária  

20-35 

Chi-Square 8,148 

df 2 

Asymp. Sig. ,017 

36-50 

Chi-Square 29,903 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

51+ 

Chi-Square 9,597 

df 2 

Asymp. Sig. ,008 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
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Foram criados três grupos de faixa etária que foram testados por cada 

categoria profissional. No teste de Kruskal Wallis (que verifica se há diferença entre 

grupos), o grupo de 20 a 35 anos mostrou p=0,017 e diferença significativa do ICT. 

Para o grupo de 36 a 50 anos, p=0,000, e grupo acima de 51 anos, p=0,008, 

também há diferença significativa no ICT.  

Identifica-se a diferença para a categoria de auxiliar de enfermagem. Entre as 

três categorias, esta foi a que apresentou menor ICT e a maior idade. A correlação 

do ICT com a idade, no geral, foi forte e significativa, demonstrando que o aumento 

da idade reflete diretamente no índice de capacidade para o trabalho. 

Gráfico 2. Percentual de profissionais de enfermagem por estado civil. Niterói, Brasil, 
2013 
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Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Observa-se, acima, que 29,78% da amostra é composta por solteiros, 50,38% 

de casados/vive com companheiro, 16,79% de separado/divorciado e 3,05% são 

viúvos.  

Tabela 6. Análise descritiva do Índice de Capacidade para o Trabalho por estado civil. 
Niterói, Brasil, 2013 
Estado Civil/ICT N Média Desvio* Min Max Mediana 
Solteiro 39 37,87 5,809 23 45 38,00 
Casado/vive com companheiro 66 36,58 7,294 19 49 37,00 
Separado/divorciado 22 38,91 5,698 25 47 41,00 
Viúvo 4 32,25 7,762 23 42 32,00 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013. 
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

A média do ICT foi maior nos grupos de solteiros (37,87) e de 

separados/divorciados (38,91); sendo classificados com boa capacidade para o 

trabalho. O grupo de casado/vive com companheiro teve média de 36,58; 

classificado como capacidade moderada. No grupo de viúvos a média foi de 32,25 

que os classifica com capacidade moderada, entretanto, sinaliza para proximidade 

de redução da capacidade de trabalho. 
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O ICT mínimo foi de 19 entre os casados, 23 entre os solteiros, 23 também 

entre os viúvos e 25 entre os separados. O ICT máximo foi de 49 entre os casados, 

47 entre os separados, 45 entre os solteiros e 42 entre os viúvos. 

Tabela 7. Testes de normalidade da variável estado civil. Niterói, Brasil, 2013 

Variável 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Solteiro/ICT ,146 39 ,035 ,889 39 ,001 

Casado/ICT ,122 66 ,016 ,949 66 ,009 

Separado/ICT ,189 22 ,040 ,922 22 ,085 

Viúvo/ICT ,263 4 . ,943 4 ,675 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

O teste de normalidade de Komogorov-Smirnov foi não normal para solteiro, 

casado e separado com p valor=0,035; 0,016; e 0,04, respectivamente. O teste de 

Shapiro-Wilk mostrou normalidade para viúvo com p valor=0,675.  

No grupo de solteiros, os testes não apresentaram normalidade e observa-se 

que em ambos os testes, com p valor=0,035 no Kolmogorov-Smirnov e p 

valor=0,001 no Shapiro-Wilk, têm-se dados significativos.  

O teste de Kolmogorov no grupo de casados deu não normal com p 

valor=0,016 e sendo significativo nesta amostra.  

No teste de Kolmogorov, o grupo de separados/divorciados apresentou-se 

não normal com p valor=0,04, sendo significativo para essa amostra. 

O grupo de viúvos por possuir uma amostra pequena foi realizado o teste de 

Shapiro-Wilk e apresentou dado normal, com p valor=0,675, não sendo significativo. 

Pelo teste de Kruskal-Wallis a comparação do estado civil com o ICT não foi 

significativa, apontando que não há relação direta entre ser solteiro, casado, 

separado ou viúvo e a capacidade para o trabalho. 

Diferentemente desta pesquisa, outros estudos já apontaram que pessoas 

que vivem sozinhas tendem a apresentar maiores índices de capacidade para o 

trabalho em relação àquelas que vivem com companheiro.  
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Gráfico 3. Percentual de profissionais de enfermagem por escolaridade. Niterói, Brasil, 
2013 
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Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

A amostra foi composta por 5,4% de respondentes com ensino fundamental; 

22,1% com ensino médio; 45,1% com ensino superior; e 27,4% com pós-graduação. 

Do total de 36 enfermeiros, 27 possuem pós-graduação e 09 com apenas 

ensino superior. Entre os 73 técnicos, 46 possuem ensino superior, 09 apresentam 

pós-graduação e 18 o ensino médio. Entre os auxiliares, 04 possuem ensino 

superior, 11 cursaram o ensino médio e são 07 com ensino fundamental. 

Gráfico 4. Percentual de profissionais de enfermagem por categoria profissional. Niterói, 
Brasil, 2013 
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Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Observa-se que mais da metade da amostra é composta de técnicos. 

Tabela 8. Análise descritiva do Índice de Capacidade para o Trabalho por categoria 
profissional. Niterói, Brasil, 2013 
Categoria/ICT N Média Desvio Min Max Mediana 
Enfermeiros 36 39,25 6,059 19 49 41,50 
Técnicos 73 39,23 4,783 21 47 38,00 
Auxiliares 22 27,23 3,351 22 34 27,50 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

Do total de respondentes tem-se 27,5% de enfermeiros, 55,7% de técnicos e 

16,8% de auxiliares. 

A média do ICT foi muito próxima entre os enfermeiros (39,25) e técnicos 

(39,23); sendo classificados com boa capacidade. Os auxiliares, que nesta amostra 
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são mais velhos cronologicamente, apresentaram média menor, 27,23 pontos. A 

média dos auxiliares evidencia que quanto maior o tempo que o trabalhador estiver 

exposto às exigências do trabalho, maior pode ser seu envelhecimento funcional. 

Tabela 9. Testes de normalidade por categoria profissional. Niterói, Brasil, 2013 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Os enfermeiros no teste de Shapiro-Wilk, com p valor=0,005, e técnicos de 

enfermagem no teste de Kolmogorov, com p valor=0,001, apresentaram não 

normalidade. Para auxiliares de enfermagem, por meio do teste de Shapiro, com p 

valor=0,263, encontrou-se normalidade. 

A análise estatística de Kruskal-Wallis foi muito significativa com p=0,0001, 

por meio dele se verifica que há diferenças entre o ICT dos três grupos.  

Contata-se que existe diferença no ICT entre os grupos de enfermeiros mais 

novos e auxiliares mais velhos; nos grupos de técnicos mais novos que os auxiliares 

também há diferenças no ICT, entretanto, não houve diferença do ICT entre os 

grupos de enfermeiros e técnicos. 

Percebe-se que a diferença existe entre os grupos com maior diferença de 

idade, entre os que tiveram menor ou maior exposição às exigências do trabalho. 

Gráfico 5. Percentual de profissionais de enfermagem por vínculo de trabalho. Niterói, 
Brasil, 2013 
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Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

São 76,3% de trabalhadores permanentes e 23,7% de temporários. 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Categoria/ICT Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Enfermeiros ,175 36 ,007 ,907 36 ,005 

Técnicos ,143 73 ,001 ,921 73 ,000 

Auxiliares ,136 22 ,200 ,946 22 ,263 
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Tabela 10. Estatística descritiva das variáveis vínculo e categoria profissional. Niterói, 
Brasil, 2013 
Categoria Vínculo N % Média Desvio* Min Max Mediana 
Enfermeiros  Permanente 36 100 39,25 6,059 19 49 41,50 
Técnicos Permanente 42 57,5 38,14 5,049 21 46 37,50 

Auxiliares 
Temporário 31 42,5 40,71 4,018 33 47 42,00 
Permanente 22 100 27,23 3,351 22 34 27,50 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

Aponta-se que, nesta amostra, apenas para a categoria de técnicos é que há 

trabalhadores temporários, os quais apresentaram maior média do ICT (40,71); 

enquanto as outras categorias possuem, em sua totalidade, trabalhadores 

permanentes. 

Tabela 11. Testes estatísticos para variáveis vínculo e categoria profissional. Niterói, 
Brasil, 2013 

Categoria Profissional Vínculo 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Sig. Statistic df Sig. 

Enfermeiro ICT Permanente ,007 ,907 36 ,005 

Técnico ICT 
Permanente ,105 ,914 42 ,004 

Temporário ,017 ,925 31 ,031 

Auxiliar ICT Permanente ,200* ,946 22 ,263 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Para os técnicos, no teste de Shapiro-Wilk, não há normalidade dos dados, 

mas são significativos com p=0,04 para os permanentes e p=0,031 para os 

temporários. Os auxiliares apresentam dados normais, mas não significativos com 

p=2,63.  

O teste de Mann-Whitney para os técnicos foi significativo. Nesta amostra, os 

trabalhadores temporários desenvolveram mecanismos de manutenção e 

preservação da capacidade para o trabalho que os protege do desgaste. Tais 

estratégias podem ser mecanismos de segurança diante da imprevisibilidade e 

incerteza da sua condição de temporário no serviço. 

Para os trabalhadores permanentes, a correlação do ICT, idade e tempo de 

serviço é negativa e significativa com coeficiente -0,634 e p valor=0,000 (ICT e 

idade) e -0,574 com p valor=0,000 (ICT e tempo de serviço).  

Os trabalhadores temporários mostram correlação negativa, porém, fraca e 

não significativa, com coeficiente de -0,235 e p valor=0,203 (ICT e idade), e 

coeficiente de -0,254 e p valor=0,169 (ICT e tempo de serviço). 
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Gráfico 6. Percentual de profissionais de enfermagem por turno de trabalho. Niterói, 
Brasil, 2013 

0

100

Diurno Noturno

Turno(%)

 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Nesta amostra, 62,6% dos trabalhadores atuam no turno diurno e 37,4% no 

noturno.  

Tabela 12. Análise descritiva do Índice de Capacidade para o Trabalho por turno de 
trabalho e categoria profissional. Niterói, Brasil, 2013 
Turno/ ICT N Media Desvio* Min Max Mediana 
Diurno 82 36,23 6,834 19 47 37,00 
Noturno 49 38,88 6,143 23 49 41,00 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

No turno diurno há 25 enfermeiros para 41 técnicos e 16 auxiliares, enquanto 

que no noturno há 11 enfermeiros para 32 técnicos e 06 auxiliares. Portanto, o maior 

quantitativo está no turno diurno com n=82 e menor no noturno com n=49. 

O turno noturno apresenta maior ICT com escore máximo de 49 pontos e 

mínimo de 23. O turno diurno mostra um índice discretamente menor com pontuação 

máxima de 47 e mínima de 19.  

Nos testes de normalidade por turno, os dados do turno diurno não 

apresentaram normalidade, com p valor=0,000, assim como os dados do turno 

noturno que também não tiveram normalidade, com p valor=0,002. 

Na análise de Mann-Whitney, para todos os turnos, a relação do ICT com 

turno de trabalho foi significativa com p valor=0,036.  

Aponta-se que para todos os trabalhadores do turno diurno o ICT é mais 

baixo em relação aos trabalhadores do turno noturno. 
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Tabela 13. Testes estatísticos do Índice de Capacidade para o Trabalho por turno de 
trabalho e categoria profissional. Niterói, Brasil, 2013 
Categoria Profissional/ICT 

 
Enfermeiro 

Mann-Whitney U 128,5 
Wilcoxon W 453,5 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,756 

Técnico 
Mann-Whitney U 479,5 
Wilcoxon W 1340,5 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,049 

Auxiliar 
Mann-Whitney U 47 
Wilcoxon W 183 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,941 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Na comparação do ICT de cada categoria por turno de trabalho, os 

enfermeiros e auxiliares não mostraram relação significativa com p valor=0,756 e 

0,941, respectivamente.  

No geral, a relação para os técnicos é significativa, com p valor=0,049, 

apontando que para esta categoria o ICT é mais baixo no período diurno. 

Tabela 14. Estatística descritiva do Índice de Capacidade para o Trabalho por tempo de 
serviço. Niterói, Brasil, 2013   

Tempo de serviço/ICT 
Estatística Descritiva 

N Média Desvio* Min Max 

1- Até 5 anos ICT 39 41,23 3,808 33 47 

2- De 6 a 14 anos ICT 42 39,17 4,632 26 49 

3- De 15 a 24 anos ICT 34 31,97 6,908 19 45 

4- Após 25 anos ICT 16 33,50 7,563 21 46 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
*Desvio padrão; Min: Valor mínimo; Max: valor máximo 

 

Para realizar a análise foram criados quatro intervalos de tempo de serviço: 

(1) profissionais recém-admitidos, isto é, com até 05 anos de serviço. Este segmento 

foi composto por 35 técnicos e 04 enfermeiros, perfazendo 25,3% da amostra; (2) 

profissionais com tempo de serviço entre 06 e 15 anos, os quais somaram 32,5% da 

amostra, com 15 enfermeiros, 24 técnicos e 03 auxiliares; (3) profissionais com 

tempo de serviço entre 15 e 24 anos. Tal segmento se compôs por 11 enfermeiros, 

08 técnicos e 15 auxiliares, que correspondem a 26,5% da amostra; (4) profissionais 

com mais de 25 anos de trabalho, correspondente a 15,7% da amostra: 06 

enfermeiros, 06 técnicos e 04 auxiliares.  

Observa-se que 35 dos trabalhadores recém-admitidos são técnicos, 04 são 

enfermeiros e não há auxiliares neste intervalo. No intervalo de 6 a 15 anos diminui-
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se a diferença entre o número de enfermeiros e técnicos. Nos outros intervalos de 

tempo percebe-se um equilíbrio no quantitativo de pessoal. 

A média do ICT foi maior no grupo de recém-admitidos com escore de 41,23, 

que os classifica com boa capacidade para o trabalho; e menor no grupo de 15 a 24 

anos com 31,97, pontuando uma capacidade moderada.  

O grupo com mais de 25 anos de serviço teve uma pontuação próxima e 

discretamente maior que o grupo de 15 a 24 anos de trabalho. As estratégias 

articuladas por este grupo que os mantém com bom índice, podem ser indicadores 

de saúde no trabalho e de qualidade de vida para os trabalhadores. 

Na tabela abaixo o tempo de serviço esta identificado apenas pelos números 

1, 2, 3 e 4.  

Tabela 15. Testes estatísticos para variáveis Índice de Capacidade para o Trabalho e 
tempo de serviço. Niterói, Brasil, 2013   
Tempo de serviço/ICT Teste  

Até 05 anos 
Chi-Square 2,286 

Asymp. Sig. ,131 

Entre 05 e 15 anos 
Chi-Square 8,557 

Asymp. Sig. ,014 

Entre 15 e 25 anos 
Chi-Square 14,983 

Asymp. Sig. ,001 

Acima de 25 anos 
Chi-Square 5,282 

Asymp. Sig. ,071 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

No Teste de Kruskal-Wallis realizado entre o ICT e cada tempo de serviço não 

resultou em diferença estatística entre os grupos 1 (recém-admitidos com p 

valor=0,131) e 4 (final de carreira com p valor=0,071). Os grupos 2 ( 6 a 15 anos) e 3 

(15 a 24 anos) apresentaram diferenças no ICT com p valor=0,014 e 0,071 e 

mostram que nestes intervalos há uma maior variação do índice de capacidade de 

trabalho. 

Tabela 16. Testes de normalidade para variáveis do Índice de Capacidade para o 
Trabalho e tempo de serviço. Niterói, Brasil, 2013 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ICT ,137 131 ,000 ,938 131 ,000 

Tempo de serviço (meses) ,118 131 ,000 ,934 131 ,000 
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No geral, para todos os trabalhadores (n=131), o teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov do ICT com tempo de serviço, em meses, foi não normal com p 

valor=0,000.  

No teste de correlação de Spearman, o coeficiente foi -0,556 e p valor=0,000. 

Comprova uma correlação negativa, moderada e significativa. 

4.2 DADOS DO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO – ICT 

O questionário apresenta dez questões, sintetizadas em sete dimensões, que 

buscam uma autoavaliação que reflita a condição do trabalhador quanto a sua 

capacidade para o trabalho. 

Na questão 1 pontua-se de zero a dez a capacidade de trabalho atual. 

Tabela 17. Pontuação da capacidade para o trabalho atual comparada com a melhor de 
toda a vida. Niterói, Brasil, 2013 

Pontuação 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
% de trabalhadores    4,5   6,5 16,2 28,4 25,8 18,6 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

A tabela acima aponta que: 28,4% dos trabalhadores pontuaram 8 para sua 

capacidade atual; seguidos de 25,8% com 9; 18,6% com 10 e 16,2% com 7. Aqueles 

4,5% que pontuaram 3, seguidos de 6,5% com 6, sinalizam para necessidade de 

atenção. 

Na questão 2 classifica-se a capacidade em relação às exigências físicas.  

Tabela 18. Pontuação da capacidade para o trabalho em relação às exigências físicas do 
trabalho. Niterói, Brasil, 2013 
Classificação Muito boa Boa Moderada Baixa Muito baixa 
% de trabalhadores 3,5 23,5 44 27,5 1,5 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Quanto às exigências físicas, 44% dos trabalhadores classificam sua 

capacidade em moderada; 27,5% classificam como baixa; 23,5% como boa; 3,5% 

como muito boa; e 1,5% dos pesquisados marcou muito baixa. 

Na questão 3 classifica-se a capacidade em relação às exigências mentais. 

Tabela 19. Pontuação da capacidade para o trabalho em relação às exigências mentais 
do trabalho. Niterói, Brasil, 2013 
Classificação Muito boa Boa Moderada Baixa Muito baixa 
% de trabalhadores 44,5 25,5 28,5 1,5 0 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
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Nota-se que 44,5% dos pesquisados marcaram capacidade mental como 

muito boa; 28,5% como moderada; 25,5% como boa e apenas 1,5% marcou baixa 

capacidade mental. Não houve classificação desta capacidade como muito baixa. 

Na questão 4 identificam-se as lesões ou doenças confirmadas pelo médico.  

Tabela 20. Identificação das lesões diagnosticadas por médico. Niterói, Brasil, 2013 
Lesão/Doença % de trabalhadores 

Lesão nas costas, MMSS, MMII 27,5 
Doença musculoesquelética 7,6 
Hipertensão arterial sistêmica 11,4 
Bronquite, sinusite, amigdalite 3,8 
Distúrbio emocional leve 22,5 
Enxaqueca 3,8 
Gastrite 6,8 
Constipação 4,5 
Infecção das vias urinárias 5,3 
Alergia, eczema 6,8 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
MMSS: membros superiores; MMII: membros inferiores 

 

Apresentam-se, acima, as lesões/doenças mais assinaladas pelos 

profissionais da enfermagem. Observa-se que 27,5% relatam lesão nas costas e/ou 

membros; 11,4% são hipertensos; 7,6% possuem doença musculoesquelética; 6,8% 

referem ter gastrite e alergia; 5,3% têm ou já tiveram infecção urinária; 4,5% referem 

constipação; e 3,8% relatam infecções e enxaqueca. Enfatiza-se que 22,5% dos 

pesquisados sinalizaram os distúrbios emocionais leves como insônia e ansiedade. 

Vale recordar que a HAS é uma das DCNT que causam mortalidade. Os 

agravos decorrentes das DCNT têm sido as principais causas de óbito nos idosos. 

Analisadas em específico, a doença cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em 

mortalidade no país, tanto em idosos quanto na população geral, e as doenças 

cardiovasculares, o segundo lugar. 

Na questão 5, se a lesão ou doença é um impedimento para o trabalho. 

Tabela 21. Impedimento para o trabalho devido às doenças. Niterói, Brasil, 2013 

Grau do impedimento % de 
trabalhadores 

Não há impedimento / Eu não tenho doenças 20,7 
Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas 27,5 
Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo ou mudar meus métodos de trabalho 39,5 
Frequentemente preciso diminuir meu ritmo ou mudar meus métodos de trabalho 8,0 
Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial 4,3 
Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar 0 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  
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Nota-se por meio da tabela acima que 39,5% dos profissionais de 

enfermagem alegam que algumas vezes precisam diminuir ou mudar o ritmo; 27,5% 

são capazes de exercer o trabalho, mas tem sintomas; 8,0% frequentemente 

precisam diminuir ou mudar o ritmo; 4,3% sentem-se capazes de exercer o trabalho 

apenas em tempo parcial; 20,7% dizem não ter doenças; e nenhum disse sentir-se 

incapacitado.  

Na questão 6 registram-se quantos dias, no último ano, o profissional esteve 

fora do trabalho.  

Tabela 22. Afastamento do trabalho por doenças no último ano. Niterói, Brasil, 2013 
Dias de afastamento % de trabalhadores 
Nenhum 36,2 
Até 9 dias 49,2 
De 10 a 24 dias 9,6 
De 25 a 99 dias 1,5 
De 100 a 365 dias 3,5 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Ausentaram-se do trabalho por até nove dias, no último ano, por problemas 

de saúde, consulta médica ou para fazer exame por até nove dias, 49,2% dos 

profissionais investigados; 14,6% tiveram licenças maiores; e 36,2% não se 

ausentaram do trabalho por tais motivos.  

Na questão 7, assinala-se um autoprognóstico para daqui a 2 anos acerca da 

capacidade para desenvolver o trabalho atual. 

Tabela 23. Autoprognóstico do trabalhador sobre sua capacidade para desenvolver o 
trabalho atual daqui a dois anos. Niterói, Brasil, 2013 

Prognóstico % de trabalhadores 
É improvável 19 
Não estou muito certo 32,1 
Bastante provável 48,9 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

A tabela acima mostra que 48,9% dos profissionais de enfermagem 

responderam que bastante provavelmente serão capazes de fazer seu trabalho atual 

daqui a dois anos; 32,1% não estão muito certos; e 19% acreditam ser improvável. 

Na questão 8, pergunta-se sobre o trabalhador conseguir apreciar suas 

atividades diárias. 
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Tabela 24. Percepção dos profissionais de enfermagem quanto a apreciar suas 
atividades de rotina. Niterói, Brasil, 2013 
Apreciação de atividades % de trabalhadores 
Sempre 28,3 
Quase sempre 46,6 
Às vezes 22,1 
Raramente 3,0 
Nunca 0 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Observa-se que 46,6% alegam que quase sempre apreciam sua rotina; 28,3% 

apreciam sempre; 22,1% às vezes apreciam; e 3,0% raramente apreciam a rotina. 

Na questão 9 os profissionais registraram sua percepção quanto a sentir-se 

ativo e alerta, recentemente. 

Tabela 25. Percepção dos profissionais de enfermagem quanto a sentir-se ativo e alerta. 
Niterói, Brasil, 2013 
Percepção de ativo e alerta % de trabalhadores 
Sempre 32,8 
Quase sempre 56,5 
Às vezes 8,4 
Raramente 2,3 
Nunca 0 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Mais da metade dos profissionais (56,5%) alegou que quase sempre se sente 

ativo alerta; 32,8% responderam que sempre se sentem ativos; 8,4% e 2,3% 

marcaram como opção de que se sentem ativos às vezes, e raramente, nesta 

ordem.  

A questão 10 relaciona-se com o sentimento de esperança para o futuro. 

Tabela 26. Sentimentos dos profissionais de enfermagem quanto à esperança para o 
futuro. Niterói, Brasil, 2013 
Sentimento de esperança % de trabalhadores 
Continuamente 35,2 
Quase sempre 38,9 
Às vezes 16,0 
Raramente 6,1 
Nunca 3,8 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Quase sempre sentem esperança foi a escolha de 38,9%; 35,2% sentem 

continuamente; 16% às vezes sentem; 6,1% raramente sentem. Nunca sentir 

esperança foi a resposta de 3,8% dos pesquisados. 

O escore gerado permitiu avaliar a capacidade para o trabalho, em geral, e 

correlacionar por cada categoria profissional. Vide tabela seguinte. 
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Tabela 27. Identificação geral da capacidade para o trabalho por tempo de serviço. 
Niterói, Brasil, 2013 

Intervalo 
Capacidade para o trabalho 

Baixa Moderada Boa Ótima 
Até 05 anos 0% 4,8% 42,8% 52,4% 
De 06 a 24 anos 12,2% 40,8% 30,6% 16,4% 
Após 25 anos 15,4% 46,1% 15,4% 23,1% 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Na tabela acima, atenta-se para os 4,8% de recém-admitidos já com 

capacidade moderada e os 23,1% que conservaram sua capacidade para o trabalho 

ótima após 25 anos de trabalho. 

Tabela 28. Teste de correlação de para as variáveis Índice de Capacidade para o 
Trabalho e tempo de serviço. Niterói, Brasil, 2013 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

O teste de Spearman apontou para uma correlação negativa entre ICT e 

tempo de serviço, com coeficiente de -0,556 e p valor=0,000, que mostra uma 

correlação moderada e significativa. 

Na tabela seguinte têm-se os resultados da correlação do ICT entre os 

trabalhadores recém-admitidos, os intermediários e em final de carreira. 

Tabela 29. Teste de Correlação de Spearman para as variáveis Índice de Capacidade 
para o Trabalho, idade, tempo de serviço, vínculo e categoria profissional. Niterói, Brasil, 
2013 
Categoria/Vínculo N Variáveis Coeficiente p valor 

Enfermeiros permanentes 36 ICT/Tempo -0,402 0,015 
ICT/Idade -0,331 0,049 

Técnicos permanentes 42 ICT/Tempo -0,582 0,000 
ICT/Idade -0,575 0,000 

Técnicos temporários 31 
ICT/Tempo -0,254 0,169 
ICT/Idade -0,235 0,203 

Auxiliares permanentes 22 ICT/Tempo 0,357 0,103 
ICT/Idade -0,516 0,014 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2013.  

 

Constata-se que para os grupos de enfermeiros e técnicos permanentes a 

correlação é negativa, moderada e significativa.  

Os técnicos temporários apresentaram correlação fraca e não significativa 

para as variáveis ICT/tempo e ICT/idade. Estes trabalhadores são contratados 

Spearman's rho 

Tempo de serviço (meses) 

Correlation Coefficient 1,000 -,556 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 131 131 

ICT 

Correlation Coefficient -,556** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 131 131 
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durante dois anos e não acumularam tempo de serviço nesta instituição para refletir 

na relação com o ICT. 

No caso dos auxiliares, a correlação mostrou-se negativa, sendo fraca e não 

significativa para tempo de serviço, mas sendo significativa para a idade. O 

envelhecimento cronológico destes trabalhadores refletiu mais intensamente que o 

funcional. 

 



 

CAPÍTULO V 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresenta-se a análise das informações obtidas.  

Vale lembrar que estudos apontam que, desde a década de 1930, a OIT em 

conjunto com a OMS vem estudando a profissão de enfermagem, identificando a 

situação precária desses trabalhadores44.  

Esta pesquisa investigou 131 trabalhadores e realizou o cálculo do ICT de 

acordo com diversas variáveis, assim sendo, pequenas variações são previstas na 

média do ICT dependendo da variável em questão.  

A média do ICT variou entre as categorias profissionais, sendo de: 39,25 entre 

os enfermeiros que representaram 27,5% da amostra; 39,23 entre os técnicos de 

enfermagem que somaram 55,7% dos sujeitos e; 27,23 entre os 16,8% de auxiliares 

que compuseram a amostra, indicando necessidade de atenção.   

A correlação apontou disparidade significativa entre o ICT de enfermeiros e 

auxiliares, bem como no ICT de técnicos e auxiliares; não havendo disparidade 

significativa entre o ICT de enfermeiros e técnicos. Tal diferença pode ser explicada 

pela idade, uma vez que, nesta amostra, o envelhecimento cronológico é maior no 

grupo de auxiliares.  
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Salienta-se que em 1976, durante a 61ª Conferência da OIT, foi apresentado 

um importante documento que tratava das condições de vida, trabalho e emprego 

desses profissionais44.  

Discutiu-se na época as condições insatisfatórias do trabalho de enfermagem 

relacionadas a fatores como extensas jornadas de trabalho; ausência de períodos de 

descanso; plantões aos domingos e feriados sem justa compensação; períodos de 

trabalho incômodos ou fatigantes e; o fato da equipe de enfermagem não ser ouvida 

quanto ao planejamento e à tomada de decisões acerca da prática profissional, do 

ensino e das condições de trabalho44.  

Sabe-se que esses problemas permanecem até hoje ou foram até mesmo 

agravados pela crise socioeconômica e pelos recentes processos de transformações 

do trabalho que vêm interferindo direta e negativamente na saúde dos 

trabalhadores44.  

O perfil do trabalhador pesquisado evidencia a mulher, acima de 40 anos, 

casada ou que vive com companheiro, com mais de 15 anos de serviço, vínculo 

permanente e com média do índice de capacidade moderada. 

A variável gênero mostrou que a média do ICT para mulheres foi de 36,83 e 

para os homens foi de 38,18 pontos. Salienta-se que de 37 a 43 pontos o escore é 

de boa capacidade. A pontuação de 36,83 é um escore que requer atenção, pois 

está limítrofe entre a classificação boa e moderada, correspondente a escore final 

entre 28 e 36 pontos da capacidade para o trabalho.  

A comparação entre os gêneros não evidenciou diferença significativa nesta 

amostra. Ao contrário de outro estudo que mostrou a associação significativa entre a 

carga de trabalho total e ICT inadequado apenas para as mulheres. A combinação 

de horas de trabalho profissional e doméstico parecia explicar a capacidade de 

trabalho inferior nas mulheres45. 

Os pesquisados foram distribuídos por faixa etária e a média do ICT na faixa 

dos 20 a 35 anos foi de 36,39 pontos. Interessante o fato de os mais jovens estarem 

com capacidade moderada limítrofe com boa.  

Na faixa de 36 a 50 anos, a média foi de 37,84 pontos, indicando boa 

capacidade; enquanto a faixa acima de 50 anos teve média de 35,80, apontando 

para a capacidade para o trabalho moderada. 
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Quanto à idade e ao índice de capacidade para o trabalho observa-se que o 

envelhecimento funcional é maior nos trabalhadores cronologicamente mais antigos. 

Os técnicos de enfermagem dividem-se em 41% acima de 40 anos e 32% 

abaixo de 40 anos. Na categoria de enfermeiro mais de 50% tem acima de 40 anos; 

e 100% dos auxiliares de enfermagem possuem acima de 45 anos. 

A correlação geral entre idade e ICT foi forte e há diferença significativa nas 

três faixas. A diferença foi detectada no grupo de auxiliares, os quais sendo os mais 

velhos apresentaram o ICT mais baixo.  

Quanto ao estado civil, 29,78% da amostra é composta por solteiros; 50,38% 

de casados/vive com companheiro; 16,79% de separados/divorciados e; 3,05% são 

viúvos.  

O ICT dos solteiros foi de 37,87 e dos separados ou divorciados foi de 38,91, 

apresentando, portanto, boa capacidade para o trabalho. Os casados ou que vivem 

com companheiro mostraram ICT médio de 36,58 e os viúvos de 32,25, indicativos 

de capacidade moderada. A comparação não foi significativa entre os pesquisados.  

Um estudo apontou que enfermeiros que vivem sozinhos apresentam médias 

superiores no ICT àqueles com companheiro46. 

A escolaridade se mostrou alta, o que se deveu, em parte, aos técnicos de 

enfermagem que somaram 46 com ensino superior incompleto/completo e nove com 

pós-graduação, nesta amostra. 

Considerando a amostra total, 5,4% apresentam ensino fundamental, 22,1% 

ensino médio, 45,1% ensino superior incompleto/completo e 27,4% afirmou possuir 

pós-graduação. 

Aponta-se, no estudo, que há 62,6% de trabalhadores que desempenham 

suas funções no turno diurno e 37,4% no noturno. A média do ICT para os primeiros 

foi de 36,23, com mínimo de 19 e máximo de 47. Para os profissionais noturnos a 

média foi de 38,88 com mínimo de 23 e máximo de 49.  

A correlação entre ICT e turno foi significativa, apontando ICT mais baixo para 

os técnicos do período diurno do que para os enfermeiros e auxiliares, estes não 

tiveram correlação significativa. 

Neste estudo, a amostra do turno noturno teve melhor índice de capacidade; 

tal achado vai de encontro aos resultados de estudo de 2009, realizado em Portugal. 

Este constatou que para os trabalhadores noturnos quanto maior a perturbação do 
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sono, pior a saúde física e psicológica e pior a capacidade para o trabalho, logo, é 

fundamental investir na prevenção incentivando os trabalhadores por turnos a 

hábitos de vida saudáveis, minimizando os efeitos adversos deste regime de 

trabalho, e a manter uma vigilância periódica da saúde12.   

Pesquisa apontou correlações entre o ICT e idade, tempo de trabalho e horas 

de sono, indicando que hábitos saudáveis de vida como dormir sete horas ou mais e 

não fumar se associam positivamente com a capacidade para o trabalho46.  

No presente estudo, o tempo de serviço foi dividido em quatro intervalos. No 

primeiro encontram-se os 25,3% de recém-admitidos, com até 05 anos de serviço, 

que apresentou média do ICT de 41,23 pontos. 

No segundo intervalo tem-se 32,5% de profissionais com 06 a 15 anos de 

serviço, cuja média do ICT foi de 39,17 pontos. O terceiro intervalo, composto por 

26,5% com 15 a 24 anos de serviço, apresentou média do ICT de 31,97 pontos. E 

para o quarto e último intervalo, que compreende os trabalhadores com mais de 25 

anos de serviço (15,7% da amostra), mostrou média do ICT de 33,50 pontos, 

indicando capacidade moderada para o trabalho discretamente maior que o grupo 

do terceiro intervalo.  

Um índice maior pode estar relacionado à questão da antiguidade conferir a 

possibilidade de pleitear condições menos desfavoráveis no ambiente e na 

realização do trabalho. 

Estudo aponta que é possível recorrer a reorganização de horários e tarefas 

de modo que os trabalhadores mais velhos fiquem expostos a condições menos 

duras (folga de horários), durante intervalos de tempo mais curtos ao longo de sua 

carreira19:155.  

A correlação do ICT com tempo de serviço foi negativa, moderada e 

significativa. Comprova-se numericamente que, nesta amostra, ao longo dos anos 

de trabalho a capacidade não é a mesma, sendo assim, aumentando-se o tempo de 

serviço se faz necessário o acompanhamento da capacidade para o trabalho. 

Em se tratando do vínculo empregatício, 74,8% de trabalhadores são 

permanentes e 25,2% possuem vínculo temporário. O conjunto dos técnicos de 

enfermagem mostrou média do ICT de 39,23; porém, quando analisados 

separadamente, a média daqueles com vínculo permanente foi de 38,14 e dos 



69 

 
 

temporários foi 40,71. Observa-se que os trabalhadores temporários apresentaram 

maior índice de capacidade para o trabalho. 

Vale salientar que os trabalhadores temporários são contratados por processo 

seletivo, que caracteriza a “técnica” da terceirização do trabalho dentro das 

instituições públicas. Tal situação pode interferir na fidedignidade das respostas. 

Um estudo apontou que embora questionários sejam instrumentos de coleta 

de dados comumente utilizados em pesquisas, as informações coletadas são 

dependentes de testemunhos prestados por indivíduos e, portanto, podem sofrer 

influência de diversos fatores como memória, capacidade de compreensão, 

disponibilidade de tempo e interesses particulares dos respondentes47.  

Há pesquisas que evidenciam a necessidade de salientar o elevado índice de 

recusa dos trabalhadores em participar47. Acredita-se que a possibilidade de 

considerarem a pesquisa como institucional, também contribui para o alto índice de 

não adesão. É fato a difícil superação de dificuldades no desenvolvimento de 

estudos na área de saúde ocupacional47. 

Ainda no que tange à condição dos trabalhadores temporários, o 

apontamento nos remete a uma instável situação de processos de transformações 

do trabalho, como a possível implantação da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH) e do imediatismo não resolutivo do Adicional por Plantão 

Hospitalar (APH), estratégias políticas que remetem a imprevisibilidade e incertezas 

para o trabalhador.  

O objetivo do APH é suprir as necessidades fins do atendimento ao sistema 

de saúde e, no caso dos hospitais de ensino, garantir melhor acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelos alunos de graduação e residência59.  

A finalidade da EBSERH é a prestação de serviços gratuitos de saúde e apoio 

às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, mediante as condições 

que forem fixadas em seu estatuto social60.   

Na prática, observa-se a utilização do APH e a proposta da EBSERH como 

“táticas” de salvação para suprir as necessidades da instituição, porém nem sempre 

direcionadas para atividades de ensino. 

A proposta do APH tornou-se prática concorrida pela enfermagem, que 

compromete a reivindicação da regulamentação do PL 2295/00 das “trinta horas”, 
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pois os trabalhadores com o APH somam carga horária semanal superior às 

quarenta horas previstas no edital do concurso que os aprovou. 

Esta condição inconstante e opcional de submeter-se à realização de 

plantões extras é preocupante para o profissional que excede sua carga horária, já 

que esta implica no aumento de sua carga de trabalho e pode comprometer sua 

capacidade para o trabalho e a legalização da redução da jornada de trabalho de 

quarenta para trinta horas semanais. 

Vale lembrar que a Lei no 7.498 de 25 de junho de 198661 dispõe sobre a 

regulamentação do exercício profissional da enfermagem e determina que cabe 

privativamente ao enfermeiro: a direção de enfermagem, chefia de serviço e de 

unidade; consultoria, auditoria e emissão de parecer; consulta e prescrição de 

enfermagem; cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves; cuidados de 

maior complexidade técnica; participação em projetos de construção ou reforma de 

unidades de internação, entre outras61. 

O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, cabendo-lhe 

especialmente: participar da programação da assistência de enfermagem e executar 

ações assistenciais de enfermagem61.   

O auxiliar de enfermagem, por sua vez, exerce atividades de nível médio, de 

natureza repetitiva, de execução simples, sob supervisão, cabendo-lhe 

especialmente: observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar 

cuidados de higiene e conforto ao paciente; realizar curativos superficiais, entre 

outras61. 

As atividades de cada categoria foram devidamente descritas para facilitar a 

compreensão da carga de trabalho físico e mental exercida por estes profissionais, 

que varia de acordo com a função e o local de trabalho. 

Neste estudo, 98,5% dos trabalhadores apontaram que as exigências do seu 

trabalho são mentais e físicas e 1,5% marcaram que são apenas mentais.  

Analisadas separadamente, sob a ótica do esforço, viu-se que, ao classificar a 

capacidade atual em relação às exigências físicas, 44% dos trabalhadores 

marcaram capacidade moderada para o trabalho, seguidos por 27,5%; 23,5%; 3,5%; 

e 1,5% que assinalaram, respectivamente, baixa, boa, muito boa e muito baixa 

capacidade para o trabalho.  
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Ao classificar a capacidade atual em relação às exigências mentais, 44,5% 

dos trabalhadores marcaram capacidade muito boa, seguidos de 28,5% que 

assinalaram capacidade moderada, 25,5% com boa e 1,5% com baixa capacidade.  

Das lesões e doenças mais sinalizadas, 27,5% dos trabalhadores afirmam ter 

lesão nas costas e/ou membros superiores e inferiores; 11,4% têm HAS; e 22,5% 

alegam distúrbio emocional leve, atualmente confirmadas pelo médico. 

Faz-se imprescindível levantar que entre outras doenças, distúrbios como 

insônia e ansiedade são sinalizados por 22,5% dos pesquisados.  

Dos pesquisados, 20,7% alegam não ter impedimento para o trabalho, pois 

não apresentam doenças; 39,5% afirmam que algumas vezes precisam diminuir o 

ritmo de trabalho ou mudar os métodos; 27,5% marcaram que são capazes de fazer 

o trabalho, mas que ele causa alguns sintomas; 8,0% precisam diminuir o ritmo ou 

mudar os métodos frequentemente; e 4,3% sentem-se capazes em tempo parcial. 

Com relação ao item em que se pede para assinalar a capacidade de 

desenvolver o trabalho atual daqui a dois anos, considerando o estado de saúde, 

48,9% dos trabalhadores afirmam ser bastante provável que sejam capazes; 32,1% 

não estão muito certos e 19% acreditam ser improvável. 

Considera-se que diante dos apontamentos, fazem-se necessárias 

estratégias de mudança na forma com que o trabalho se organiza e se realiza, visto 

que 75,0% dos trabalhadores sinalizam problemas com o ritmo e método de 

trabalho. 

A antiguidade é passível de conferir direitos, permitindo abster-se seja de 

tarefas mais cansativas seja de modalidades mais penosas de horários de escala19. 

Esta pode ser uma estratégia de flexibilização positiva da organização do trabalho, 

no entanto, esta também pode representar um sentido negativo quando se trata da 

terceirização do trabalho. 

Nas análises sobre os processos de transformações do trabalho nas duas 

últimas décadas no Brasil, encontram-se duas expressões que indicam os mesmos 

fenômenos, embora apresentem abordagens diferentes no plano teórico-

metodológico: flexibilização e flexibilidade62:29. 

Entretanto, o uso mais recorrente é o de flexibilização, cujo significado 

apresenta algumas noções presentes nos diversos estudos, a exemplo de 

instabilidade, incerteza, insegurança, imprevisibilidade, adaptabilidade e riscos62.  
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Este processo de flexibilização representa a principal forma de precarização 

da organização, da contratação e gestão do trabalho, da produção e dos 

trabalhadores; caracterizada pela “técnica” da terceirização do trabalho e da 

transferência das responsabilidades de gestão para um “terceiro”63.  

É correlato afirmar que a flexibilização, combinado às condições precárias de 

trabalho, corrobora e apresenta-se como uma imposição à força de trabalho, 

submetendo a classe trabalhadora a salários reduzidos, a extensas jornadas e ao 

alto grau de periculosidade/insalubridade nos ambientes de trabalho63. 

Esta flexibilização pode ser entendida, entre outros, como: liberdade da 

empresa para despedir sem penalidades; possibilidade de mudar os horários e as 

características do trabalho; liberdade para destinar parte de sua atividade a 

empresas externas; possibilidade de contratar trabalhadores em regime de trabalho 

temporário e de fazer contratos por tempo parcial63.  

Assim, transferem-se os riscos e as incertezas do mercado às empresas 

contratadas, isto é, as empresas prestadoras de serviços; o que “naturalmente” 

implica, também, em transferir tais riscos e incertezas aos trabalhadores 

terceirizados63.  

Entre os efeitos da terceirização (precarização) sobre as condições de 

trabalho se podem citar: diminuição dos benefícios sociais; salários mais baixos; 

ausência de equipamento de proteção/falta de segurança/insalubridade; trabalho 

menos qualificado; trabalho sem registro; perda de representação sindical; jornada 

mais extensa, entre outros63. Condição preocupante para a amostra desta pesquisa, 

a qual foi composta por 42,5% de trabalhadores temporários. 

Neste contexto, de mudanças para o trabalhador, apresenta-se a distribuição 

dos trabalhadores de acordo com o tempo de serviço e sua capacidade de trabalho.  

Para atender ao objetivo da pesquisa, que propôs três intervalos, os dois 

períodos de 06 a 14 anos e de 15 a 24 anos de serviço foram somados, 

computando-se 59,0% da amostra. Para este conjunto, 16,4% mostraram ótima 

capacidade para o trabalho; 30,6% com boa capacidade; 40,8% com capacidade 

moderada; e 12,2% com baixa. Aponta-se para uma redução gradativa da 

capacidade de trabalho que requer novas modalidades de atenção. 
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No período de até cinco anos não há ninguém com baixa capacidade, mas já 

existem 4,8% com capacidade moderada; seguidos de 42,8% com boa e 52,4% com 

ótima capacidade.  

Após 25 anos de serviço há, nesta amostra, 15,4% de trabalhadores com 

baixa e boa capacidade; 46,1% com moderada e, interessantemente, 23,1% com 

ótima capacidade para o trabalho. 

No âmbito total, 52,4% dos recém-admitidos mostraram ótima e 42,8% boa 

capacidade, sendo que os mais jovens funcionalmente não tiveram baixa 

capacidade, mas há 4,8% com capacidade moderada. 

Fato interessante é que, mesmo após 25 anos de serviço, há 23,1% de 

trabalhadores que preservaram sua capacidade em ótima. Aponta-se para a 

investigação sobre quais estratégias foram desenvolvidas conscientes ou 

inconscientemente para que se preservasse a capacidade em ótima. 

No geral, a correlação foi negativa, moderada e significativa entre capacidade 

para o trabalho e tempo de serviço. 

Testada por categoria, constata-se que a correlação é negativa para 

enfermeiro e técnicos permanentes (ICT e tempo de serviço), sendo moderada e 

significativa. No caso dos auxiliares, a correlação continua negativa e significativa 

para a idade. 

Para os trabalhadores permanentes, a correlação do ICT, idade e tempo de 

serviço é negativa e significativa. Os trabalhadores temporários mostram correlação 

negativa, porém fraca e não significativa. 

A correlação encontrada foi inversamente proporcional, logo, comprova-se 

que se a variável x (tempo de serviço) aumenta, a variável y (capacidade para o 

trabalho) pode diminuir, caso não haja “manutenção” da saúde do trabalhador. 

Desta maneira, afirma-se que a hipótese de que a capacidade para o trabalho 

encontra-se relacionada ao tempo de serviço do trabalhador foi comprovada 

estatisticamente. 

Os resultados do estudo podem sofrer influência do tempo de admissão no 

HUAP tanto quanto do tempo total de serviço; considerando que alguns 

trabalhadores recém-admitidos podem já ter certo tempo de serviço em outra 

instituição que reflete na sua capacidade atual.  
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O questionário foi aplicado em seu formato original, utilizado após a tradução 

e validação de pesquisadores brasileiros, e não contempla esta investigação de 

histórico trabalhista pregresso. 

Aponta-se para a necessidade de adaptação do questionário 

sociodemográfico para identificação do perfil e investigação trabalhista. 

Nesta pesquisa, 28,4%; 25,9%, e 18,6% dos trabalhadores pontuaram sua 

capacidade de trabalho atual em 08; 09 e 10, nesta ordem. 

Pesquisa16 sugere a necessidade de medidas preventivas que visem à 

manutenção da capacidade para o trabalho em um nível organizacional e individual. 

Em nível organizacional deve-se incluir o fornecimento de um número suficiente de 

trabalhadores e de recursos financeiros para o trabalho, salários adequados e 

menos burocracia; e em nível individual deve-se incluir a avaliação individual de 

sensibilidade ao trabalho noturno e treinamento em técnicas de gestão de stress. 

Um estudo identificou diminuição progressiva do ICT significativamente 

associada ao aumento da idade e peso, consumo de álcool, tempo na empresa e 

intensidade do estresse41. 

O estudo Croata que identificou seis grandes grupos de estressores 

ocupacionais - organização do trabalho e questões financeiras, crítica pública, 

perigos no trabalho, conflitos interpessoais no trabalho, trabalho por turnos e 

exigências - concluiu que gestores hospitalares devem desenvolver estratégias para 

a melhoria da qualidade das condições de trabalho43. 

Fornecer perspectivas educacionais e de carreira pode contribuir para a 

diminuição dos níveis de estresse ocupacional, mantendo, assim, a capacidade para 

o trabalho43. 

A partir da medida inicial do ICT dos trabalhadores de enfermagem com a 

orientação para realização de atividades físicas e gerenciamento do estresse, é 

possível verificar em estudos futuros o comportamento do ICT, principalmente no 

grupo que apresentar reduzida capacidade para o trabalho47.  

Uma pesquisa sinalizou que como os trabalhadores brasileiros estão expostos 

a condições de trabalho e de vida diferentes daquelas existentes na Finlândia, 

possivelmente estão sujeitos a um envelhecimento funcional mais precoce e, por 

isso, os pontos de corte originais podem não ser válidos para trabalhadores 

brasileiros37.  
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Pesquisas adicionais que complementem a avaliação do ICT se fazem 

necessárias, incluindo avaliações das validades discriminativa e preditiva em grupos 

ocupacionais brasileiros44. 

Assim, é aconselhável que os resultados do ICT sejam utilizados na forma de 

escore até que haja possibilidade de realização de um estudo para validação dos 

pontos de corte para nossa realidade nacional37. 

 



 

CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSÃO 

Ante aos resultados expostos, depreende-se que esta pesquisa atendeu aos 

objetivos propostos. Para avaliar a capacidade para o trabalho de profissionais 

recém-admitidos, com tempo de serviço intermediário e em final de carreira que 

trabalham no HUAP, utilizou-se o questionário validado ICT desenvolvido por grupo 

de pesquisa finlandês. . 

Avalia-se, de forma geral, que as médias do ICT foram bastante próximas e a 

capacidade para o trabalho teve bom índice.  

A variável gênero mostrou que a média do ICT para mulheres foi de 36,83 e 

para os homens foi de 38,18 pontos; tais escores indicam boa capacidade para o 

trabalho. Contudo, a pontuação de 36,83 é um escore que requer atenção, pois está 

limítrofe entre a classificação moderada e boa. 

Faz-se importante registrar que para os profissionais com idade acima de 43 

anos e para aqueles na faixa de 36 a 50 anos, a média do ICT foi de 37,84 pontos. 

Esta pontuação se encontra no limite entre boa e moderada capacidade para o 

trabalho, e sinaliza para a relevância de estudos sobre a preservação da capacidade 

de trabalho, considerando que 45 anos é a idade média para início do declínio dela. 

A avaliação apresentada atende ao primeiro objetivo desta pesquisa. 
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A correlação geral entre idade e ICT foi forte e há diferença significativa nas 

três faixas e categorias. A maior diferença foi detectada no grupo de auxiliares de 

enfermagem que, sendo os mais velhos, apresentaram o ICT menor.  

Os recém-admitidos iniciam suas atividades com ótima (52,4%) e boa 

capacidade (42,8%), não tiveram baixa capacidade já que não acumularam tempo 

de serviço que possa levá-los ao desgaste. Dos trabalhadores com mais de 25 anos, 

46,1% mostraram capacidade moderada e 23,1% preservaram a capacidade ótima. 

Outros estudos são necessários para investigar os mecanismos e as 

estratégias desenvolvidas pelos trabalhadores para manutenção da capacidade de 

trabalho, pois se observou trabalhadores que preservaram ótima capacidade para o 

trabalho. Importante enfatizar que a capacidade para o trabalho relaciona-se com a 

condição de saúde e com a peculiaridade da atividade de cada trabalhador.  

O segundo objetivo foi atendido ao se correlacionar o ICT entre os recém-

admitidos, os intermediários e os trabalhadores em final de carreira no HUAP. A 

correlação encontrada foi negativa, ou seja, inversamente proporcional, indicando 

que na medida em que se aumenta o tempo de serviço, em alguns casos, menor 

pode ser a capacidade para o trabalho. O estudo evidencia que há exceções cujas 

estratégias de preservação da capacidade merecem pesquisas futuras. 

O produto desta pesquisa está representado pelo ICT virtual que solidificará 

uma proposta de implantação da metodologia capacidade para o trabalho, com a 

finalidade de acompanhar a saúde da equipe de enfermagem lotada no HUAP. Este 

produto foi concretizado a partir da elaboração de um questionário online, interativo 

e adaptado para a realidade local, baseado no ICT, disponibilizado virtualmente de 

forma gratuita no site da instituição.  

Desta forma, cumpre-se com o terceiro objetivo proposto por esta pesquisa 

correspondente à disponibilização do questionário ICT virtual, apresentado com 

aplicabilidade imediata. O acesso pode ser realizado através do seguinte endereço 

eletrônico 

https://docs.google.com/forms/d/1toQyfA4hRRXfEb3kSui_zEeYq7iV7tmRtOh30T2yC

30 

Propõe-se, para complementar esta ação, a implantação de medidas de apoio 

à saúde do trabalhador no cotidiano do hospital, por meio da criação de uma 

comissão de saúde do trabalhador, formada por trabalhadores de todas as 
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categorias profissionais, a fim de discutir com um grupo multiprofissional propostas 

para redução e/ou eliminação dos fatores prejudiciais à sua saúde física e/ou mental 

que podem comprometer a capacidade para o trabalho.  

A propositura de ações de atenção à saúde do trabalhador mostra-se 

primordial para se obter subsídios que favoreçam a manutenção da boa capacidade 

para o trabalho desde a admissão até a aposentadoria. Tais ações requerem 

mudanças nos processos de trabalho que contemplem toda a complexidade do 

binômio saúde-trabalho. Sendo assim, faz-se imprescindível a atuação de diversas 

especialidades para que se atenda o trabalhador na sua totalidade. 

A logística dispersa dos locais de atenção à saúde pode dificultar a 

locomoção do trabalhador até os postos de atendimento, logo, é preciso implantar as 

ações de saúde do trabalhador no cotidiano do trabalho da enfermagem, para que 

haja mobilização e sensibilização quanto à importância de se promover saúde no 

trabalho e nas atividades corriqueiras da enfermagem; corroborando para 

manutenção da capacidade para o trabalho. 

Quantificar a capacidade para o trabalho pode ser uma forma concreta de 

sinalizar aos gestores sobre a necessidade de modalidades diferenciadas de 

atenção ao trabalhador. A interpretação da mensuração realizada pelo instrumento 

deve ser baseada no próprio instrumento, que orienta medidas de recuperação, 

manutenção e preservação da capacidade para o trabalho, proporcionando ao 

trabalhador um envelhecimento cronológico e funcional saudável. 

Nesse panorama, uma comissão de saúde do trabalhador pode acompanhar 

a saúde da equipe de enfermagem e outros trabalhadores, orientá-los e encaminhá-

los de acordo com suas necessidades. Nessa lógica, instrumentos que os incentive 

ao autocuidado e a manutenção da sua capacidade laborativa se fazem 

estratégicos. O ICT configura-se como um protocolo avaliativo da saúde e 

capacidade para o trabalho, por conseguinte, pode auxiliar trabalhadores e gestores 

a implementarem programas de saúde ocupacional no cotidiano do trabalho. 

No contexto do envelhecimento da força de trabalho, a capacidade para o 

trabalho tornou-se um indicador importante em função de suas consequências para 

a saúde, bem-estar e empregabilidade dos trabalhadores, com impactos para os 

indivíduos, organizações e sociedade37.  
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6.1 ICT VIRTUAL 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa: 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO NA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DO HUAP, com o objetivo de: Avaliar a capacidade para o 

trabalho da equipe de enfermagem que trabalha no HUAP por meio do questionário 

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

Ocupacional da Finlândia.  

Será garantido seu direito ao anonimato e nenhum prejuízo ao seu trabalho. Sua 

participação não é obrigatória e, a qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com o pesquisador (a) ou com a instituição.  

Você receberá uma cópia deste termo, no qual consta o telefone do pesquisador (a). 

Caso confirme sua participação favor assinar ao final do documento. 

 

Pesquisadora responsável: Patrícia Santos Vieira Moreira 

 

Orientadora responsável: Zenith Rosa Silvino 

 

Instituição: HUAP/UFF 

 

Telefone: 2629-9163 / 96918-0910  

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

RG nº ____________________declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Niterói, _____ de____________ de 2013. 
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APÊNDICE B. Solicitação de autorização para pesquisa 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Ilmo Sr. Diretor, 

Eu, Patrícia Santos Vieira Moreira, responsável pelo projeto de pesquisa 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO NA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM DO HUAP com o objetivo de avaliar a capacidade para o trabalho 

da equipe de enfermagem que trabalha no HUAP. Venho solicitar autorização do 

Diretor de Enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro, para realizar esta 

pesquisa com os profissionais de enfermagem deste hospital.  

Esse projeto será primeiramente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para 

obtenção do parecer consubstanciado.  

 

Orientadora responsável: Zenith Rosa Silvino 

Instituição: UFF/HUAP/EEAAC 

Telefone: 2629-9163 / 96918-0910 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________ 

Pesquisador 

 

_______________________________________ 

Orientador 

 

_______________________________________ 

Autorização da Instituição 

 

 

Niterói, _____ de____________ de 2012. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Questionário de caracterização dos profissionais 

DADOS GERAIS 
 
Data: _____/_____/_____ 
 
Nome: 
___________________________________
__________________________________ 
 
Data de nascimento:_____/_____/_____ 
 
Sexo: 
Feminino....................................................1 
Masculino...................................................2 
 
Idade _____ anos 
 
 
Estado conjugal atual: 
Solteiro(a)............................................ 1 
Casado(a)............................................ 2 
Vive com companheiro(a)................. 3 
Separado(a)/divorciado(a)................ 4 
Viúvo(a)............................................... 5 

 
 
Escolaridade – Assinalar o mais elevado: 
Ensino fundamental incompleto...... 1 
Ensino fundamental completo ........ 2 
Curso técnico de primeiro grau  
completo.............................................. 3 

Ensino médio incompleto................... 4 
Ensino médio completo .................... 5 
Curso técnico de segundo grau 
completo ............................................. 6 

Ensino Superior incompleto ............. 7 
Ensino Superior completo ................ 8 
Pós-graduação incompleta/completa  9 

 
 
 
 
 
 
 

Com que idade começou a trabalhar? 
_________________________________ 
 
Qual a sua principal ocupação atual? 
____________________________________
___________________________________ 
 
Descreva as principais tarefas que você faz 
no trabalho? 
____________________________________
____________________________________
___________________________________ 
 
Há quanto tempo trabalha na atual empresa? 
___________________________________ 
 
 
É funcionário terceirizado? 
Sim  □        Não  □ 
 
É funcionário com registro em carteira de 
trabalho? 
Sim  □        Não  □ 
 
Recebe adicional de insalubridade ou de 
penosidade? 
Sim  □        Não  □ 
 
Trabalha durante a noite (em turnos 
alternados ou sempre durante a noite)? 
Sim  □        Não  □ 
 
As exigências de seu trabalho são 
principalmente: 
Mentais ............................................... 1 
Físicas ................................................ 2 
Ambas, mentais e físicas .................. 3 
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ANEXO B. Índice de Capacidade para o Trabalho - ICT 

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO - ICT 

Este questionário foi elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia, 

Helsinki; no Brasil foi traduzido e adaptado por pesquisadores das seguintes 

instituições: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo: 

Departamento de Saúde Ambiental e Centro de Estudos e Pesquisas sobre o 

Envelhecimento; Universidade Federal de São Carlos: Departamento de 

Enfermagem; Fundação Oswaldo Cruz – Escola Nacional de Saúde Pública: Centro 

de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. 

 

Por favor, responda com atenção a todas as questões, marcando a que melhor 

reflete sua condição. Em caso de dúvida, solicite ajuda da Enfermeira Patrícia 

Moreira. 

 

1. Suponha que sua melhor capacidade 
para o trabalho tem um valor igual a 10 
pontos. 
Assinale com um X um número na 
escala de zero a dez, que designe 
quantos pontos você daria para sua 
capacidade de trabalho atual: 
 
0    1    2    3    4    5    6    7    8   9   10 
 
Estou incapaz 
para o trabalho 

Estou em minha 
melhor 

capacidade para 
o trabalho 

 
 
2. Como você classificaria sua 
capacidade atual para o trabalho em 
relação às exigências físicas do 
mesmo? (Por exemplo, fazer esforço 
físico com partes do corpo)  
 
Muito boa........................................ 5 
Boa ................................................ 4 
Moderada ...................................... 3 
Baixa ............................................. 2 
Muito baixa..................................... 1 

 
 

 3. Como você classificaria sua 
capacidade atual para o trabalho em 
relação às exigências mentais de seu 
trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, 
resolver problemas, decidir a melhor 
forma de fazer) 
 
Muito boa........................................ 5 
Boa ................................................ 4 
Moderada ...................................... 3 
Baixa ............................................. 2 
Muito baixa..................................... 1 
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4. Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doença citadas abaixo você possui 
atualmente. Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.  

 Em minha 
opinião 

Diagnóstico 
médico 

01. Lesão nas costas 0 1 
02. Lesão nos braços/ mãos 0 1 
03. Lesão nas pernas/ pés 0 1 
04.  Lesão em outras partes do corpo   
Onde? Que tipo de lesão? __________________ 
05. Doença da parte superior das costas ou 
região do pescoço, com dores frequentes  

0 1 

06. Doença da parte inferior das costas com 
dores frequentes 

0 1 

07. Dor nas costas que se irradia para a perna 
(ciática) 

0 1 

08. Doença musculoesquelética que afeta 
membros (braços e pernas) com dores 
frequentes 

0 1 

09. Artrite reumatóide 0 1 
10. Outra doença musculoesquelética 0 1 
Qual? _________________________________  
11. Hipertensão arterial (pressão alta) 0 1 
12. Doença coronariana, dor no peito 0 1 
13. Infarto do miocárdio, trombose 
coronariana 

0 1 

14. Insuficiência cardíaca 0 1 
15. Outra doença cardiovascular 0 1 
Qual? _________________________________  
16. Infecções repetidas do trato respiratório 
(inclusive amidalite, sinusite aguda, bronquite 
aguda) 

0 1 

17 bronquite crônica 0 1 
18. Sinusite crônica 0 1 
19. Asma 0 1 
20. Enfisema 0 1 
21. Tuberculose pulmonar 0 1 
22. Outra doença respiratória 0 1 
Qual? _________________________________  
23. Distúrbio emocional severo (depressão 
severa) 

0 1 

24. Distúrbio emocional leve (depressão leve, 
tensão, ansiedade, insônia) 

0 1 

25. Problema ou diminuição da audição 0 1 
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 Em minha 
opinião 

Diagnóstico 
médico 

26. Doença ou lesão da visão (não assinale se 
apenas usa óculos e/ ou lentes de contato de 
grau) 

0 1 

27. Doença neurológica (acidente vascular 
cerebral ou “derrame”, neuralgia, enxaqueca, 
epilepsia) 

0 1 

28. Outra doença neurológica ou dos órgãos 
dos sentidos 

0 1 

Qual? _________________________________  
29. Pedras ou doença da vesícula biliar 0 1 
30. Doença do pâncreas ou do fígado 0 1 
31. Úlcera gástrica ou duodenal 0 1 
32. Gastrite ou irritação duodenal 0 1 
33. Colite ou irritação do cólon 0 1 
34. Outra doença digestiva 0 1 
Qual? _________________________________  
35. Infecção das vias urinárias 0 1 
36. Doença do rins 0 1 
37. Doença nos genitais e aparelho reprodutor 
(problemas nas trompas ou próstata) 

0 1 

38. Outra doença geniturinária 0 1 
Qual? _________________________________  
39. Alergia, eczema 0 1 
40. Outra erupção 0 1 
Qual? _________________________________  
41. Outra doença de pele 0 1 
Qual? _________________________________  
42. Tumor benigno 0 1 
43.  Tumor maligno (câncer) 0 1 
Onde? ________________________________ 
44. Obesidade 0 1 
45. Diabetes 0 1 
46.  Bócio ou outra doença da tireóide 0 1 
47.  Outra doença endócrina ou metabólica 0 1 
Qual? _________________________________  
48. Anemia 0 1 
49. Outra doença do sangue 0 1 
Qual? _________________________________  
50. Defeito de nascimento 0 1 
Qual? _________________________________  
51. Outro problema ou doença 0 1 
Qual? _________________________________  
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5. Sua lesão ou doença é um 
impedimento para seu trabalho atual? 
(Você pode marcar mais de uma 
resposta nesta pergunta) 
 
Não há impedimento / Eu não tenho 
doenças ............................................... 6 
Eu sou capaz de fazer meu trabalho, 
mas ele me causa alguns sintomas 
.............................................................. 5 
Algumas vezes preciso diminuir meu 
ritmo de trabalho ou mudar meus 
métodos de trabalho ............................ 4 
Frequentemente preciso diminuir meu 
ritmo de trabalho ou mudar meus 
métodos de trabalho ............................ 3 
Por causa de minha doença sinto-me 
capaz de trabalhar apenas em tempo 
parcial .................................................. 2 
Em minha opinião estou totalmente 
incapacitado para trabalhar .................1 
 
 
6. Quantos dias inteiros você esteve fora 
do trabalho por causa de problemas de 
saúde, consulta médica ou para fazer 
exame durante os últimos 12 meses? 
 
Nenhum........................................... 5 
Até 9 dias......................................... 4 
De 10 a 24 dias............................... 3 
De 25 a 99 dias............................... 2 
De 100 a 365 dias.......................... 1 

 
 
7. Considerando sua saúde, você acha 
que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer 
seu trabalho atual? 
 
É improvável................................... 1 
Não estou muito certo................... 4 
Bastante provável.......................... 7 

 
 
8. Recentemente você tem conseguido 
apreciar suas atividades diárias? 
 
Sempre ............................................    4 
Quase sempre .................................    3 
Às vezes ..........................................    2 
Raramente ......................................     1 
Nunca ..............................................    0 
 

 9. Recentemente você tem sentido 
ativo e alerta? 
 
Sempre .............................................. 4 
Quase sempre ................................... 3 
Às vezes ............................................ 2 
Raramente ......................................... 1 
Nunca ................................................ 0 
 
 
10. Recentemente você tem sentido 
cheio de esperança para o futuro? 
 
Continuamente .................................. 4 
Quase sempre ................................... 3 
Às vezes ............................................ 2 
Raramente ......................................... 1 
Nunca ................................................ 0 
 
 
Consentimento informado (promoção e 
manutenção da capacidade para o 
trabalho em geral). 
Você consente que um resumo desses 
dados e do escore de sua capacidade 
para o trabalho sejam incluídos em seu 
prontuário de saúde? 
 
Sim  □      Não  □ 
 
Assinatura: 
_______________________________
______________________________ 
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ANEXO C. Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT – Formulário de 

acompanhamento (A) 

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO – ICT 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO - A 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

 

Data de nascimento: _______/_______/_______ 

 

Ocupação e trabalho atual: _____________________________________________ 

 
Itens do Índice de Capacidade para o Trabalho, número de pontos e data da 
avaliação  
 

Item 
 

1. Capacidade para o trabalho atual 
comparada com a melhor de toda a vida 

     

2. Capacidade para o trabalho em 
relação às exigências do trabalho 

     

3. No atual de doenças diagnosticadas 
por médico 

     

4. Perda estimada para o trabalho em 
razão de doenças 

     

5. Faltas ao trabalho por doença no 
último ano (12 meses) 

     

6. Prognóstico próprio sobre a 
capacidade para o trabalho daqui a dois 
anos 

     

7. Recursos mentais      

Total de pontos (score)      

 

Data 
   

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 mês/ano mês/ano mês/ano mês/ano mês/ano 

Idade (em anos): ______ ______ ______ ______ ______ 

 
Próxima avaliação programada: _______/_______/_______ 
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ANEXO D. Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT – Formulário de 

acompanhamento (B)  

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO – ICT 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO - B 

Nome: ______________________________________________________________ 

Data de nascimento: _______/_______/_______ 

 

Índice de Capacidade para o Trabalho Pontos Categoria Objetivo das medidas 
 7-27 Baixo Restaurar a capacidade 

para o trabalho 
 28-36 Moderado Melhorar a capacidade 

para o trabalho 
 37-43 Bom Apoiar a capacidade para 

o trabalho 
 44-49 Ótimo Manter a capacidade para 

o trabalho 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

  

TRABALHO E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

 COMUNIDADE DE TRABALHO 

Melhoras na carga e no ambiente de trabalho 
(ergonomia, higiene ocupacional, segurança).  

 Melhorar a comunidade e a organização de 
trabalho (relações pessoais, colaboração, 
gerência).   

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 ___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

TRABALHADOR 
 

Melhorando a capacidade funcional (atividade física, 
estilos de vida saudáveis e revigorantes) e promovendo 
as habilidades profissionais.  

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 

 
Próxima avaliação programada: _______/_______/_______ 
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ANEXO E. Parecer Consubstanciado do CEP 
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