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RESUMO 

 

LUZ, Roger P. da. Capacidade para o trabalho e envelhecimento funcional: fatores de 

influência em docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2016. 75 fls. 

Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco. 2016. 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar a capacidade para o trabalho e o 

envelhecimento funcional nos docentes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR). Para atingir a finalidade principal, propôs-se: i) caracterizar o perfil e as percepções 

dos professores da instituição em termos pessoais, laborais, de estilo de vida e de saúde; ii) 

determinar o índice de capacidade para o trabalho dos pesquisados, com a utilização do Índice 

de Capacidade para o Trabalho (ICT); iii) investigar as variáveis capazes de atuar, positiva e 

negativamente, na capacidade dos servidores. Trata-se de um estudo transversal com 361 

(13,1%) profissionais de ensino lotados nos treze campi e na reitoria. Estruturada no formato 

de artigos encadeados, esta dissertação foi composta pelos elementos pré e pós-textuais 

tradicionais e, complementarmente, por três artigos no desenvolvimento, o primeiro teórico-

conceitual e os demais aplicados. A revisão de literatura, do tipo integrativa, permitiu ao 

pesquisador a construção de uma base teórica acerca do tema, a identificação dos 

instrumentos mais utilizados para mensurar a aptidão funcional, assim como os fatores de 

maior influência nessa condição. No segundo artigo, a capacidade funcional desses 

profissionais foi mensurada e relacionada com as características individuais e particularidades 

do ambiente institucional. Encontrou-se que 69,5% dos professores tiveram seu índice 

considerado como bom ou ótimo, onde se tem como medidas, respectivamente, o apoio e a 

manutenção da capacidade para o trabalho. As médias do ICT entre as diferentes faixas etárias 

não apresentaram diferenças expressivas e nem demonstraram redução constante entre os 

professores dos grupos de idades distintas. Nesta etapa, pôde-se concluir que aspectos como o 

turno de trabalho, negativamente, além da satisfação e os relacionamentos com colegas, 

chefias e alunos, positivamente, são determinantes na capacidade para o trabalho dos 

professores pesquisados. A identificação dos fatores associados significativamente com a 

capacidade funcional dos professores da UTFPR, resultou no terceiro artigo desta dissertação. 

A partir de testes estatísticos, constatou-se que variáveis como o sexo, cuidar de pessoa idosa, 

a prática de atividades físicas, a qualidade do sono, o índice de massa corporal, apresentar 

doença mental ou física, responsabilidade pela principal renda da família, trabalhar à noite, a 

exigência do trabalho e a satisfação com ele, influenciam na aptidão funcional dos docentes 

investigados. Conclui-se que este estudo dissertativo oferece subsídio para as partes 

interessadas na promoção da capacidade funcional da população ativa, uma vez que o tema 

tem ocupado lugar de destaque nas agendas de gestão de governos e organizações. Traz 

também novas perspectivas para os trabalhadores a respeito da importância de manter uma 

vida saudável e com qualidade diante desse novo desafio global. 

    

Palavras-chave: Capacidade funcional. Envelhecimento. Saúde ocupacional. Qualidade de 

vida. Professores universitários. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

LUZ, Roger P. da. Work ability and functional aging: influence factors in professors of the 

Federal University of Technology - Parana. 2016. 75 fls. Dissertação. Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas – Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná. Pato Branco. 2016. 

 

This work was developed with the objective of analyzing the work ability and functional 

aging in professors of the Federal University of Technology – Parana (UTFPR). To achieve 

the main purpose, it was proposed: i) identify the profile and perceptions of the institution's 

professors in personal, employment, lifestyle and health terms; ii) determine the work 

capacity of those surveyed, using the Work Ability Index (WAI); and iii) to investigate the 

variables able to act positively and negatively on the ability of in this public servers. This is a 

cross-sectional study with 361 (13.1%) bonded teaching professionals in thirteen campi and 

rectory. Structured in thesis of publications form, this work was composed of the traditional 

pre and post-textual elements, and, in addition, for three articles in the development, the 

theoretical-conceptual first and the others applied. The literature review, of the integrative 

type, allowed the researcher to build a theoretical basis about the subject, the identification of 

the instruments used to measure the functional capacity, as well as the most influential factors 

in this condition. In the second article, the work ability of these professionals was measured 

and related to the individual characteristics and peculiarities of the institutional environment. 

It was found that 69.5% of professors had their index considered good or excellent, where it 

has the measures, respectively, the support and maintenance of the labor capacity. The means 

of the WAI among the different age groups showed no significant differences nor 

demonstrated steady reduction among professors of distinct age brackets. At this stage, it can 

be concluded that aspects such as the work shift, negatively, beyond the satisfaction and 

relationships with colleagues, managers and students, positively, they are crucial in the work 

ability of the professors surveyed. The identification of the factors significantly associated 

with functional capacity of UTFPR professors resulted in the third article in this dissertation. 

From statistical tests, it was found that variables such as the professor's genre, taking care of 

elderly, the physical activities, the sleep quality, body mass index, present mental or physical 

illness, responsibility for the main income of the family, work night, the requirement of work 

and the satisfaction with it, influence the functional capacity of the investigated professors. In 

conclusion, this dissertative study offers benefits for stakeholders in promoting the functional 

capacity of the workforce, since the theme has occupied prominent place in the management 

agendas of governments and organizations. It also brings new perspectives to the workers 

about the importance of maintaining a healthy lifestyle and quality on this new global 

challenge. 

 

Keywords: Functional capacity. Aging. Occupational health. Quality of life. Professors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação do tema 

 

As profundas e constantes transformações ocorridas na estrutura do mercado de 

trabalho e na organização da produção, desde a segunda metade do século XX, tem afetado a 

relação do trabalho com seus atores, gerado mudanças significativas nos cenários laborais, 

intensificação das tarefas, assim como diversas variações nos métodos de organização do 

trabalho. Esse novo panorama suscita, consequentemente, em novas demandas e exigências, e 

incide diretamente sobre a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)
1
 define como trabalhador em fase de 

envelhecimento aquele com 45 anos de idade ou mais. Admite-se que a partir dessa fase as 

perdas de algumas faculdades físicas e mentais tendem a aumentar, caso ações preventivas 

não sejam adotadas simultaneamente, ou ainda se as condições laborais não forem 

apropriadas. Condições inadequadas de trabalho podem ser traduzidas em riscos de natureza 

física, química, biológica ou organizacional, que podem resultar no afastamento precoce do 

mercado de trabalho. 

O envelhecimento funcional (EF) da população ativa pode ser medido pela sua 

capacidade para o trabalho. Essa aptidão, por sua vez, é definida por Ilmarinen
2
 como a 

condição resultante da combinação entre os recursos humanos em relação às reivindicações 

físicas, psicológicas e sociais do trabalho, ao gerenciamento, à cultura organizacional, à 

comunidade e ao ambiente organizacional. 

Dentre as principais tendências sociodemográficas observadas em todo o mundo, está 

o envelhecimento da força de trabalho, movido pela redução nas taxas de natalidade e 

aumento da expectativa de vida. Esse envelhecimento, combinado com a demanda crescente 

por aumentos de produtividade, além de pressões previdenciárias, principalmente em relação 

ao aumento da idade para aposentadoria, requerem a adoção de medidas e de políticas – nos 

planos individual, organizacional e governamental – adequadas às condições de trabalho para 

a população que envelhece, no intuito de manter ou promover a capacidade funcional e 

prolongar a participação desse grupo no mercado de trabalho. 

Além de questões físicas, como as lesões e doenças enfrentadas por muitos 

trabalhadores, outros aspectos podem ser considerados como preponderantes para o alcance 

ou conservação de uma capacidade de trabalho adequada. Variáveis como a insatisfação, o 
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desconforto e outros fatores ergonômicos de caráter cognitivo também influenciam 

negativamente no nível de aptidão para as atividades laborais
3
. 

No Brasil, o envelhecimento da força de trabalho começou a ocorrer a partir dos anos 

1980 com a elevação progressiva da participação das pessoas com idade a partir de 30 anos. 

Desde então a perda da capacidade funcional passou a se destacar como um novo paradigma, 

tornando-se fonte de pesquisas, principalmente na área de saúde ocupacional, a partir da 

década de 1990
4,5,6

. 

A categoria dos professores de ensino superior convive muitas vezes com a falta de 

suporte social, excesso de burocracia, tempo insuficiente para a realização das tarefas, além 

de carga demasiada de trabalho, características que produzem efeitos negativos na saúde 

desses profissionais
7
. Logo, ações preventivas em favor da qualidade de vida no ambiente 

educacional, o que envolve aspectos comportamentais, de bem-estar dos docentes, do 

ambiente e da organização do trabalho, além de relacionamento com alunos, colegas e 

chefias
8
. 

Essa necessidade ocorre pelo fato da profissão em questão ser notoriamente 

reconhecida como uma das mais estressantes
9
. Dentre os principais resultados clínicos das 

demandas físicas, podem-se destacar as dores osteomusculares e os distúrbios da voz
10,11

. 

Com relação aos efeitos das exigências mentais, as maiores incidências encontradas tratam da 

Síndrome de Burnout e do próprio estresse
12

. 

Com base nos conceitos e cenário apresentados, a pesquisa tem por objetivo analisar 

a capacidade e o envelhecimento funcional dos professores de uma universidade pública 

brasileira. Para esse propósito, além de uma revisão integrativa da literatura existente, será 

mensurado o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT)
13

, proposto pelo Instituto Finlandês 

de Saúde Ocupacional, e avaliados os fatores associados com essa aptidão. 

 

1.2 Questões de pesquisa 

 

a) a partir da caracterização da amostra e cálculo do ICT dos professores da 

universidade pesquisada é possível verificar números inadequados e, por 

consequência, indícios de envelhecimento funcional acelerado pelas condições a 

que são submetidos no exercício de suas atividades? 

b) quais os principais fatores de influência, positiva e negativa, associados à 

capacidade para o trabalho dos docentes investigados? A idade está entre eles? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a capacidade para o trabalho e o envelhecimento funcional nos docentes da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar o perfil e as percepções dos professores da universidade investigada, 

em termos pessoais, laborais, de estilo de vida e de saúde;  

b) Determinar o índice de capacidade para o trabalho dos pesquisados, com a 

utilização do questionário proposto para essa finalidade; 

c) Investigar as variáveis capazes de atuar, positiva e negativamente, na capacidade 

dos servidores pesquisados; 

d) Elaborar um relatório para a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da 

instituição, que contenha os principais resultados obtidos, como forma de 

subsídio para o gerenciamento do envelhecimento funcional e da qualidade de 

vida dos colaboradores. 

 

1.4 Justificativa 

 

Conforme ressaltado por Fischer et al.
14

, a Organização Mundial da Saúde tem 

mostrado preocupação com o tema envelhecimento relacionado ao trabalho e reconhece que 

mudanças nos diversos sistemas do corpo humano induzem à redução gradativa na eficácia de 

cada um deles. Isto se deve ao fato de que o envelhecimento causado pelo trabalho precipita 

estágios do ciclo de vida do indivíduo, desrespeitando a condição natural desse processo, por 

isso o envelhecimento é associado à perda da saúde. 

Ao pesquisar a respeito do tema, pode-se observar que, no Brasil, os estudos acerca 

da capacidade para o trabalho e do envelhecimento funcional iniciaram após a tradução e 

adaptação do questionário Índice de Capacidade para o Trabalho
13

, porém existem poucos 

estudos nacionais de avaliação dos fatores que impactam na capacidade funcional dos 
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trabalhadores da área de educação. Onde aspectos como condições laborais, ambiente, 

organização, aspectos físicos e ergonômicos do trabalho são capazes de agir sobre a aptidão 

do trabalhador. 

Destarte, o presente estudo tem a finalidade de analisar o EF dos servidores docentes, 

nos diversos campi da universidade selecionada. Para atingir o objetivo basilar da pesquisa, 

será necessário obter o ICT desses trabalhadores. Além disso, faz-se necessária uma análise 

das informações sociodemográficas, de estilo de vida e organizacionais. Dessa maneira, torna-

se possível relacionar o ICT dos indivíduos com os aspectos associados a um possível EF 

precoce. 

Ao mesmo tempo, as conclusões da pesquisa proposta, devido à sua contribuição 

científica, possibilitarão trazer respostas aos interessados a respeito das variáveis que 

comprometem a habilidade para as atividades funcionais, de modo que medidas possam ser 

tomadas visando, caso a caso, restaurar, melhorar, apoiar ou manter a capacidade para o 

trabalho. 

 

1.5 Metodologia 

 

1.5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta dissertação está estruturada no formato de artigos encadeados, também 

denominado tese por publicações ou, ainda, compilação de artigos de pesquisa. Esse formato 

se caracteriza por possuir a etapa de desenvolvimento composta por artigos científicos. 

Conforme Lundahl
15

, o trabalho é combinado pelas seguintes etapas: 

a) Introdução a respeito do tema e seus subtemas; 

b) Descrição do objetivo geral e das questões de pesquisa da dissertação; 

c) Visão geral da pesquisa e contribuição do autor para o campo de investigação; 

d) Conceituação teórica e metodológica, base para as futuras análises; 

e) Apresentação e discussão crítica das fontes, métodos e resultados obtidos nos 

estudos/artigos; 

f) Descrição da relação entre os artigos; 

g) Explicação do arranjo e progresso da dissertação e esclarecimento da 

contribuição de cada autor, se o trabalho inclui artigos com coautoria; 
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h) Resumo e síntese dos principais resultados e conclusões da dissertação. 

Com relação aos artigos, optou-se por incluir três trabalhos, respeitando os critérios 

propostos pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Desses 

documentos, o primeiro possui caráter teórico e, serve de base conceitual para os demais, de 

gênero empírico. 

A fase teórica traz um artigo, do tipo revisão de literatura, que são descritos por 

Noronha e Ferreira
16 

como estudos que consideram a produção bibliográfica em dado campo 

temático, em um espaço de tempo, provendo uma visão universal ou um relatório do estado-

da-arte a respeito de um assunto específico, evidenciando novas ideias, metodologias, além de 

subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada
17

. 

A revisão realizada foi a integrativa, que resume a literatura existente, seja ela 

empírica ou teórica, no intuito de fornecer uma compreensão mais ampla de um fenômeno ou 

de problema particular da área de saúde, no caso, o envelhecimento funcional e a capacidade 

para o trabalho, assim como os fatores de influência associados a essa questão. Essas revisões 

são reconhecidas pela capacidade de apresentar o estado da ciência, contribuir para o 

desenvolvimento da teoria, e possuir aplicabilidade direta para a prática e política do campo 

investigado
18

. 

Já a pesquisa empírica, do tipo transversal, foi conduzida através da aplicação de 

uma survey que, de acordo com Fink e Kosecoff
19

, trata-se de um método de coleta de 

informações diretamente de pessoas a respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, 

crenças e também de caráter social, educacional e financeiro. 

Para Duarte
20

 as fases da pesquisa survey consistem usualmente em definir o objetivo 

da pesquisa, determinar a população e a amostra, elaborar questionário, coletar, processar e 

analisar os dados e, por fim, divulgar os resultados. Em linhas gerais, esse tipo de 

levantamento permite obter um panorama sobre determinado fenômeno, conforme variáveis 

definidas ou extrair conclusões, acerca da relação de causa e efeito entre as variáveis, 

utilizando-se de técnicas de amostragem e análise estatística
21

. 

Os levantamentos socioeconômicos, psicossociais e de outros tipos desenvolvem-se 

ao longo de diversas fases, sendo elas: especificação dos objetivos; operacionalização dos 

conceitos e variáveis; elaboração ou seleção do objeto de coleta de dados; pré-teste da 

ferramenta; seleção amostral; coleta e verificação dos dados; análise e interpretação do que foi 

obtido; e apresentação dos resultados
22,23

. 
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Para Berto e Nakano
21

, outro aspecto que caracteriza o estudo como survey é a 

utilização de um único instrumento de coleta de dados. No caso em questão, um questionário 

elaborado a partir de questões sociodemográficas, de estilo de vida, de saúde e aspectos de 

trabalho, complementares ao instrumento denominado Índice de Capacidade para o Trabalho, 

foi aplicado junto aos professores da UTFPR. 

A população é composta por 2.753 professores da universidade, de acordo com o 

Quadro Geral de Servidores
24

, incluídos os efetivos, substitutos, em férias ou afastados, sendo 

a aposentadoria o único critério de exclusão. A coleta de dados ocorreu no ano de 2016, 

mediante aplicação de questionário eletrônico, encaminhado via e-mail aos docentes. Os 

endereços eletrônicos dos servidores investigados foram fornecidos pela própria instituição, 

conforme acordado em contato prévio. Após trinta dias da primeira abordagem, foi realizado 

um novo envio, no intuito de reforçar a participação. Obteve-se um total de 417 retornos, 

sendo que 56 formulários foram preenchidos incorretamente ou de modo incompleto, 

restando, desta forma, 361 respondentes, o que representa 13,1% do total. 

Salienta-se que, antes do envio, o projeto de pesquisa sob o CAAE 

56476916.4.0000.5547 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UTFPR, através do 

parecer nº 1.606.654. 

 

1.5.2 ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

 

Para a avaliação da capacidade para o trabalho, um grupo de pesquisadores do 

Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional desenvolveu uma ferramenta, em forma de 

questionário autoaplicável, conhecida como Índice de Capacidade para o Trabalho. Essa 

ferramenta é atualmente utilizada por serviços de atenção à saúde de trabalhadores em 

diferentes países, sendo considerada por diversos pesquisadores como um bom indicativo de 

avaliação e acompanhamento de questões voltadas à saúde no trabalho
25,26,13

. 

Existem outras ferramentas capazes de mensurar a aptidão do trabalhador, tais quais: 

Índice de Capacidade Funcional, Escalas de Instabilidade para o Trabalho, Avaliação da 

Capacidade para o Trabalho, Questionário da Função Ocupacional, Entrevista da Função 

Ocupacional, entre outros
27

. Entretanto, optou-se pelo ICT por se tratar de uma ferramenta 

confiável, validada – conforme estudo de Martinez; Latorre; Fischer
28

 – e traduzida para a 

língua portuguesa. Este índice se utiliza de uma definição mais estrita de capacidade para o 

trabalho, refletindo a interação entre as atividades físicas e mentais frente à capacidade 



19 

 

funcional do trabalhador, saúde e avaliação subjetiva de seu estado a determinadas condições 

organizacionais e sociais
29

. 

O ICT é um instrumento que permite avaliar a capacidade laboral a partir da 

percepção do próprio trabalhador, por meio de dez questões (constructos) sintetizadas em sete 

dimensões: 1) capacidade para o trabalho atual e comparada com a melhor que considera já 

ter tido na vida, representada por escore de 0 a 10 pontos; 2) capacidade para o trabalho em 

relação às exigências do mesmo, por meio de duas questões sobre a natureza do trabalho 

(físico, mental ou misto) e que, ponderadas, fornecem um escore de 2 a 10 pontos; 3) número 

atual de doenças auto referidas e diagnosticadas por médico, obtido a partir de uma lista de 51 

doenças, definindo um escore de 1 a 7 pontos; 4) perda estimada de aptidão para o trabalho 

devido a doenças, obtida a partir de uma questão com escore variando de 1 a 6 pontos; 5) 

faltas ao trabalho motivadas por lesões ou doenças, obtidas a partir de uma questão sobre o 

número de faltas, categorizada em cinco grupos, com escore variando de 1 a 5 pontos; 6) 

prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho, obtida a partir de uma questão com 

pontuação de 1, 4 ou 7 pontos; e 7) recursos mentais, a partir de um escore de 1 a 4 pontos 

obtido pela ponderação das respostas de três questões. Os resultados das sete dimensões 

fornecem uma medida da capacidade para o trabalho que varia de 7 a 49 pontos.  

De acordo com Padula et al.
30

, o resultado da capacidade para o trabalho pode ser 

classificado em quatro categorias, sendo os escores de 7 a 27, equivalentes à capacidade 

baixa; 28 a 36, capacidade moderada; 37 a 43, capacidade boa; 44 a 49, capacidade ótima.  

A partir da classificação da capacidade para o trabalho obtida mediante o escore 

alcançado, Silva et al.
31

 esclarece que os objetivos das medidas variam da seguinte maneira: 

para o resultado apontado como baixo, o objetivo conjunto deve ser o de restaurar a 

capacidade para o trabalho; se moderada, deve-se melhorar a capacidade; se o índice for 

apontado como bom, o alvo deve ser de apoio; e quando ótima, os esforços devem ser 

voltados para a manutenção da aptidão. 

A aplicação da ferramenta por si só apresenta caráter diagnóstico. Porém, ao 

relacionar estatisticamente os índices obtidos com outras variáveis sociodemográficas e 

laborais do indivíduo, torna-se possível obter os fatores de influência que mais incidem em 

sua capacidade para o trabalho e, consequentemente, no envelhecimento para essa finalidade. 

Logo, a análise dos dados obtidos se dará através da tabulação das respostas dos 

questionários, classificação dos índices obtidos, análise estatística descritiva e inferencial, 

além da transcrição das observações acerca dos fatores de influência, interpretados de forma 

comparativa ao contexto e às informações bibliográficas. 
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1.6 Referencial teórico 

 

Para Bellusci e Fischer
32

, o envelhecimento funcional pode ser entendido como a 

perda da capacidade para o trabalho da população considerada ativa para essa finalidade. Essa 

condição pode ocorrer precocemente em relação ao envelhecimento cronológico, diante das 

exigências no desempenho das funções
7
.  

Por sua vez, a capacidade para o trabalho pode ser compreendida através do quão 

bem está ou estará o trabalhador, atualmente ou em um futuro próximo. Ainda pode ser 

definida por quão bem a pessoa é capaz de realizar as suas atividades, levando em 

consideração o seu estado de saúde, suas capacidades físicas e mentais e os requisitos de suas 

atividades
32,33,34

. 

De acordo com Nasri
5
, os estudos sobre o tema têm sido motivados, principalmente, 

pela evolução demográfica e a comprovação do aumento do envelhecimento da população em 

geral, conforme números da Organização Mundial de Saúde. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
35

, no último Censo, do ano de 2010, apresenta resultados que 

confirmam esse índice. No Brasil, alguns fatores acarretam no envelhecimento da parcela em 

idade produtiva e também da força de trabalho. A diminuição nas taxas de natalidade, 

mortalidade infantil e doenças infecciosas, e, por conseguinte, os aumentos da esperança de 

vida e do número de pessoas idosas são alguns indicadores que confirmam essa realidade. 

As pesquisas sobre o assunto em pauta envolvem, normalmente, temas como 

ambiente de trabalho, alterações fisiológicas, mudanças na capacidade para o trabalho, e, em 

especial, a influência da organização e dos aspectos físicos e ergonômicos na qualidade de 

vida do trabalhador
36,37

. Para exemplificar, pessoas em fase de envelhecimento funcional 

muitas vezes apresentam tolerância reduzida ao trabalho no período da noite
38

. Em seu estudo, 

o autor relaciona os fatores cronobiológicos, além das condições psicofísicas, sociais e  de 

trabalho como aspectos de influência no ICT dos trabalhadores, sendo que pesquisas em 

diferentes setores de trabalho, os trabalhadores noturnos parecem apresentar menor ICT do 

que os trabalhadores diurnos no decorrer das faixas etárias, com redução mais acentuada nos 

mais velhos. 

O conflito entre as exigências decorrentes do trabalho e da capacidade funcional do 

trabalhador ocorre uma vez que as exigências geradas no ambiente laboral não diminuem com 

a idade e podem até aumentar ao passo que a capacidade funcional tende a diminuir
39

. Na 

medida em que o trabalhador angaria mais experiência nas tarefas que executa, as exigências 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0531513105001949#200005227
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do trabalho, os fatores de estresse e outras demandas mentais, tendem a aumentar
40

. Assim, 

uma vez que esse conjunto de situações não esteja em equilíbrio com a capacidade dos 

trabalhadores, o processo de perda de aptidão funcional ocorre de maneira precoce. 

Para Tuomi et al.
13

 o conceito que o próprio trabalhador tem a respeito de sua 

capacidade laboral é tão importante quanto as avaliações realizadas pelos especialistas. 

Porém, em conjunto, elas podem fornecer uma visão mais concisa, fornecendo elementos para 

subsidiar o planejamento de programas de manutenção e melhoria da aptidão para o trabalho 

desses profissionais
41

. 

Entretanto, o interesse em manter, melhorar, incentivar ou reestabelecer a capacidade 

para o trabalho dos funcionários, não precisa e não deve ser somente dos indivíduos. Assim 

que se tornar um objetivo a ser implantado em todas as organizações, os bons níveis de 

aptidão podem beneficiar tanto o empregador quanto o empregado. O favorecimento 

organizacional se torna claro se considerada a relação direta com fatores de resultados como 

produtividade, absenteísmo e a aposentadoria precoce
14,42,43,44

. 

 

1.7 Estrutura da dissertação 

 

O desenvolvimento desta pesquisa é composto por três artigos encadeados, 

caracterizados da seguinte maneira: 

Artigo I: “Fatores associados à capacidade para o trabalho e ao envelhecimento 

funcional: uma revisão integrativa”, submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva, conforme 

Anexo B. Este artigo, do tipo teórico, revisou a literatura através de uma técnica de pesquisa 

cuja finalidade foi reunir e sintetizar resultados de investigações sobre o tema capacidade para 

o trabalho e os fatores associados à perda ou manutenção dessa aptidão, de forma sistemática 

e ordenada, contribuindo assim para a compreensão completa do tema a ser estudado
45

. Este 

estudo visou fornecer subsídio bibliográfico para os demais trabalhos, de caráter aplicado. 

Artigo II: Intitulado “Envelhecimento funcional e capacidade para o trabalho em 

docentes de uma universidade pública brasileira”, a ser submetido à revista Work, no qual se 

teve por objetivo a aplicação do instrumento denominado Índice de Capacidade para o 

Trabalho
13

. Em um primeiro momento, buscou-se caracterizar a amostra através de 

informações relacionadas às particularidades da universidade investigada e, posteriormente 

classificar os grupamentos de acordo com o índice apresentado. 

Artigo III: O último artigo, sob o título “Fatores associados à capacidade para o 

trabalho de professores universitários”, a ser submetido à revista Cadernos de Saúde Pública, 
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consistiu na avaliação dos aspectos que impactam, positiva e negativamente, no ICT dos 

professores dos diversos campi da universidade pesquisada. Realizaram-se estudos 

comparativos entre os fatores que impactam os educadores das diferentes unidades da 

instituição e o ICT da amostra. 
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2 ARTIGOS 

 

2.1 Artigo 1  

 

FATORES ASSOCIADOS À CAPACIDADE PARA O TRABALHO E AO 

ENVELHECIMENTO FUNCIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Roger Poglia da Luz 

Sérgio Luiz Ribas Pessa 

Jaqueline Galleazzi da Luz 

Dalila Giovana Pagnoncelli Laperuta 

 

Resumo: A manutenção da capacidade para o trabalho da população é de interesse geral, 

sendo fundamental superar o desafio de melhorar essa aptidão em todas as fases da vida ativa. 

Essa capacidade pode ser influenciada por diversos fatores, nas diferentes categorias 

profissionais. Assim, com o objetivo de sintetizar conceitos acerca do tema em questão e 

encontrar evidências de aspectos associados a esta capacidade, realizou-se uma revisão 

integrativa da literatura. Consultou-se as bases de dados ScienceDirect, Web of Science e 

PubMed, buscando-se artigos publicados em periódicos, nas áreas de Ciências Sociais e 

Ciências da Saúde, entre 2006 e 2015. Os descritores utilizados foram: capacidade funcional, 

envelhecimento e saúde ocupacional. A primeira busca retornou 3.687 artigos. Após a 

aplicação dos filtros, restaram 554 e, com a leitura dos títulos e resumos, 15 artigos foram 

escolhidos, por ambos os revisores, para leitura exploratória. Nesta revisão, os principais 

aspectos de influência negativa dizem respeito à idade, saúde física, cargas física e mental. 

Positivamente, destacaram-se o ambiente de trabalho, a escolaridade, o exercício físico e a 

satisfação. O principal desafio acerca do tema está em promover ações integradas de saúde do 

trabalhador para evitar o envelhecimento funcional antecipado. 

 

Palavras-chave: Capacidade funcional. Envelhecimento. Saúde ocupacional. 

 

2.1.1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população se apresenta como um fenômeno mundial. No 

Brasil, os últimos indicadores sociais e demográficos informados pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as pessoas com 60 anos ou mais representam 

11,3% da população
1
. Porém, ao mesmo tempo em que esse índice pode ser percebido como 

algo positivo, uma vez que as pessoas estão vivendo mais e se recuperando mais 

frequentemente de doenças agudas, essa questão traz consigo um grande desafio: um país que 

além de atender as necessidades de saúde de sua população existente, terá de assumir as 

necessidades mais onerosas de milhões de pessoas idosas. Assim, aqueles responsáveis pela 

elaboração de políticas públicas precisam encontrar formas inovadoras para promover o 

envelhecimento saudável. 

Motivadas por esse cenário, as pesquisas referentes à capacidade para o trabalho 

(CT) em fase de envelhecimento, tendo que o conceito de CT diz respeito à condição 

resultante da combinação entre o homem e as demandas laborais
2
, se tornam crescentes no 

campo de ciências da saúde e outros relacionados com o bem-estar do trabalhador
2-4

. Nesse 

sentido, a definição de envelhecimento funcional (EF) é compreendida como a redução da 

aptidão laboral e pode ocorrer precocemente em relação ao envelhecimento cronológico 

quando relacionado às exigências do trabalho
5-6

. Logo, nota-se uma visão emergente para a 

manutenção da capacidade da população ativa, o desenvolvimento de competências e 

potencial contínuo, em vez de uma concentração única e exclusiva na idade dessas pessoas
7-8

. 

As variáveis que afetam a capacidade funcional podem ser entendidas como fatores 

relacionados ao indivíduo, ao ambiente e à vida fora do trabalho, conforme modelo conceitual 

de multidimensão
9
. Outra perspectiva semelhante

10
, lista determinantes sociodemográficos, 

retornos de saúde e condições de trabalho como as áreas que impactam na aptidão do 

trabalhador para a execução de suas atividades. 

Em face do exposto, o objetivo central desta pesquisa é o de elaborar uma revisão 

integrativa da literatura, de modo a abordar questões centrais do tema capacidade para o 

trabalho e o relacionar com o envelhecimento funcional. Para complementar, buscou-se 

verificar os fatores capazes de influenciar, negativa e positivamente, na diminuição, estímulo 

ou manutenção dessa aptidão. 

 

2.1.2 MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Essa modalidade de pesquisa 

bibliográfica possibilita a síntese do estado do conhecimento em relação a determinado 

assunto, através da análise de múltiplos estudos publicados, no intuito de fornecer uma 

compreensão mais ampla de um fenômeno ou problema particular. São também reconhecidas 
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por contribuir para o desenvolvimento da teoria, além de possuir aplicabilidade direta para a 

prática e política do campo investigado
11

.  

No geral, para a construção da revisão integrativa é preciso percorrer seis etapas 

distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional. Os utilizados 

nesse estudo são os seguintes: i) identificação do tema e seleção das questões de pesquisa; ii) 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos ou busca na literatura; iii) 

definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados e categorização dos 

estudos; iv) avaliação dos trabalhos; v) interpretação dos resultados; e vi) apresentação da 

revisão ou síntese do conhecimento
12

.  

 

2.1.2.1 Seleção de Artigos 

 

A triagem dos artigos para a composição do portfólio ocorreu entre setembro e 

novembro de 2015, através da combinação de três descritores (capacidade funcional, 

envelhecimento e saúde ocupacional) e seus equivalentes, na língua inglesa, levando em conta 

os parâmetros dos descritores em saúde (DeCS). Pesquisou-se nas bases de dados 

ScienceDirect, Web of Science e PubMed/MedLine o seguinte arranjo: "work capacity" OR 

"work ability" OR "functional ability" AND aging OR ageing OR "aging workers" AND 

"occupational health" OR "worker health" OR "worker welfare" OR "work conditions". A 

primeira busca retornou um total de 3.687 documentos. 

Considerou-se para fins de seleção, a capacidade para o trabalho, em termos do 

conceito de Ilmarinen
4
, sendo a condição resultante da combinação entre recursos humanos 

em relação às demandas físicas, mentais e sociais do trabalho, gerenciamento, cultura 

organizacional, comunidade e ambiente de trabalho. Foram incluídos os artigos em periódicos 

dos últimos dez anos, nas áreas de Ciências Sociais e Ciências da Saúde, publicados em 

língua inglesa ou portuguesa, com disponibilidade integral e gratuita de conteúdo. Foram 

excluídos, através da leitura de títulos, os artigos duplicados, aqueles que tratavam de 

incapacidade laboral, exclusivamente de lesões, licença de saúde e retorno ao trabalho, 

doenças crônicas e reabilitação, aspectos físicos ou mentais isoladamente, artigos de revisão 

de literatura e artigos conceituais. Aplicados esses filtros, restaram 554 trabalhos. 

Na apreciação dos resumos, realizada por dois revisores, definiu-se que os artigos 

deveriam conter em título os descritores principais, não necessariamente todos, mas o termo 

"capacidade para o trabalho" seria critério de inclusão primária, precisariam também analisar 

os efeitos do envelhecimento e os determinantes que impactam na aptidão funcional. Dessa 
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maneira, obteve-se um total de 15 artigos, selecionados por ambos os revisores, que foram 

analisados na íntegra. O processo de busca e seleção está demonstrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos incluídos no estudo. 

Fonte: do autor. 

 

2.1.2.2   Extração e Análise dos Dados 

 

Para catalogar os artigos selecionados e realizar uma avaliação aprofundada, foram 

elaborados dois instrumentos de coleta de dados, ajustados conforme interesse dos autores. A 

primeira ferramenta é composta por: autores e ano de publicação, nome do periódico, área de 

conhecimento, instrumento de aferição da CT e principais resultados.  

O segundo instrumento, elaborado a partir de quatro perspectivas 
8, 9, 10, 13 

encontradas na literatura, classifica os fatores de influência na CT localizados nos artigos em 

sociodemográficos e individuais, estilo de vida, retornos de saúde e aspectos do trabalho. A 

partir da categorização, os determinantes são distribuídos em associação positiva e negativa – 

onde a relação positiva promove a excelente CT e a negativa previne a baixa CT
14

, além de 

representatividade percentual dessas ocorrências e artigos de referência. 

As análises foram realizadas por meio de leitura exploratória e agrupamento dos 

artigos. Os resultados foram apresentados na forma de quadros e na linguagem descritiva. 

Registros eleitos para análise integral 

15 

Resumos alinhados com o objetivo de pesquisa 

147 

Títulos alinhados com o objetivo de pesquisa  

554 

Registros publicados nos últimos 10 anos; em língua inglesa ou portuguesa; excluídos os artigos de 
revisão. 

1431 

Registros identificados através de pesquisa em bases de dados 

3687 
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Para melhor visualização, optou-se por discutir os resultados em duas frentes: i) capacidade 

para o trabalho e seus instrumentos de aferição; ii) envelhecimento e outros fatores de 

influência na CT. 

 

2.1.3 RESULTADOS 

 

Os 15 artigos selecionados são apresentados de acordo com suas características, no 

Quadro 1. Dentro dos parâmetros de seleção, os trabalhos foram publicados em sua maioria 

(5) no ano de 2015, totalizando 33,3%. Os anos de 2007, 2012 e 2014 respondem por outros 

40% das publicações. Em 2009 e 2010 não há ocorrências. 

Com relação aos instrumentos empregados para a aferição da CT, foi possível 

perceber a utilização de quatro ferramentas primárias, são elas: Índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT), aplicada em 12 estudos (80%), além de Entrevista Semiestruturada de 

Percepção de Capacidade para o Trabalho, Questionário de Auto avaliação da Capacidade 

para o Trabalho e Questionário de Redução de Demanda Específica para CT, com uma 

ocorrência cada. Dentre as ferramentas complementares, destacam-se o Karasek’s Job 

Content Questionnaire (JCQ), que aparece em 26,6% dos estudos, além de outras três 

metodologias: Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), Job Stress Scale (JSS) e 

Occupational Stress Questionnaire (OSQ), com 13,3% de aparições cada. Com uma menção 

cada, tem-se: Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9), Copenhagen Burnout Inventory 

(CBI), Conditions of Vocal Production of Teachers (CVP-T), General Health Questionnaire 

(GHQ28), Effort-Reward-Imbalance (ERI), Work-Related Activities That May Contribute To 

Job-Related Pain and/or Injury (WRAPI), Short-Form 36 (SF-36), Dutch Questionnaire on 

the Experience and Evaluation of Work (VBBA), Need for Recovery (NFR), WorkWell (FCE) 

e Questionário para Coleta de Dados Sociodemográficos, Aspectos de Saúde, Trabalho e 

Estilo de Vida (QSETS).  

As pesquisas foram realizadas com trabalhadores brasileiros em seis ocasiões, o que 

representa 40% dos estudos. Outras três investigações (20%) aconteceram na Finlândia. Os 

demais estudos estão distribuídos com trabalhadores de seis nacionalidades distintas: 

Alemanha, Dinamarca, Holanda, Itália, Suécia e Tailândia. 

Dentre as áreas de ocupação relacionadas nas investigações, destacam-se: 

profissionais da área saúde (3), professores (2), industriais (2). Considerando os mencionados, 

completam a lista os trabalhadores da construção civil, cabeleireiras e bombeiros. 

. 
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Quadro 1 - Caracterização dos artigos de acordo com referência, periódico, área do 

conhecimento, instrumento de aferição da CT e principais resultados. 

Referência Periódico 
Área do 

Conhecimento 

Instrumento de 

Aferição da CT 

Principais resultados: Determinantes na CT (-) 

negativos e (+) positivos 

Airila et 

al.
15

, 2012 

Int Arch 

Occup 

Environ 

Health 

Ciências Humanas/ 

Fatores Humanos 

(FH) no Trabalho 

ICT; OSQ; 

UWES-9 

Engajamento com o trabalho e exercício físico (+), 

idade, problemas de sono e carga de trabalho físico 

(-) foram associados com o ICT em bombeiros 

finlandeses. 

Alavinia et 

al.
16

, 2007 

Scand J 

Work 

Environ 

Health 

Ciências Humanas/ 

FH no Trabalho 
ICT; JCQ; 

Em trabalhadores alemães na área da construção 

civil, os fatores saúde física, carga mental e física, 

ambiente de trabalho (-) e exercício físico (+) 

influenciam a CT. 

Augusto et 

al.
17

, 2013 

Fisioter. 

Pesqui. 

Ciências da Saúde/ 

Fisioterapia e 

Saúde Ocupacional 

Entrevista 

semiestruturada 

Mulheres brasileiras na indústria do vestuário tem 

a CT afetada (+) pela escolaridade, ambiente de 

trabalho, satisfação; (-) jornada e remuneração. 

Bostrom et 

al.
18

, 2012 

Bmc 

Public 

Health 

Ciências da Saúde/ 

Saúde Pública 

ICT; Questionário 

Autorreferido 

A organização do trabalho (-) e o ambiente de 

trabalho (+) impactam a CT em jovens 

trabalhadores suecos. 

Camerino et 

al.
19

, 2008 

Int J Nurs 

Stud 

Ciências da Saúde/ 

Enfermagem 

ICT; Questionário 

Autorreferido; CBI 

A baixa satisfação (-) está relacionada com baixos 

índices de CT em profissionais de enfermagem na 

Itália. 

Fischer et 

al.
10

, 2006 

Chronobi

ol Int 

Ciências 

Biológicas/ 

Fisiologia 

ICT; JSS; JCQ; 

Os fatores associados (-) com a CT, em 

trabalhadores de um hospital universitário 

brasileiro, são: remuneração, criar filhos, 

organização do trabalho, carga mental, IMC e 

problemas do sono. 

Giannini et 

al.
20

, 2015 
J Voice 

Ciências da Saúde/ 

Fonoaudiologia 
ICT; CVP-T 

Idade, saúde física e ambiente de trabalho 

comprometem (-) a CT em professores de escolas 

públicas brasileiras. 

Kaewboonc

hoo et al.
21

, 

2011 

Seameo 
Ciências da Saúde/ 

Saúde Pública 

ICT; JCQ; 

GHQ28  

As dimensões idade, sexo, saúde mental, etilismo, 

carga mental e física (-), jornada e ambiente de 

trabalho (+) influenciam a CT em trabalhadores 

tailandeses. 

Martimo et 

al.
22

, 2007 

Occup 

Med 

(Lond) 

Ciências da Saúde/ 

Medicina 

Questionário de Auto 

avaliação de CT 

Em pacientes finlandeses, idade, saúde física e 

mental (-) e ambiente de trabalho (+) afetam a CT. 

Martinez et 

al.
23

, 2015 

Am J Ind 

Med 

Ciências da Saúde/ 

Medicina 

ICT; JSS; JCQ; 

ERI; WRAPI 

Dimensões como idade, sexo, carga mental (-) e 

ambiente de trabalho (+) são determinantes na CT 

de trabalhadores de hospital no Brasil. 

Nabe-

Nielsen et 

al.
24

, 2014 

Appl 

Ergon 

Engenharias/ 

Ergonomia 

Questionário de 

Demanda Específica 

para CT; COPSOQ; 

Questionário 

Autorreferido; 

Em trabalhadores dinamarqueses os aspectos 

idade, sexo, carga física e mental (-), além de 

escolaridade (+) impactam na CT. 

Pacheco 

Ferreira
25

, 

2015 

Ciencia & 

trabajo: 

C&T 

Ciências Humanas/ 

FH no Trabalho 

ICT; 

COPSOQ 

Associações (+) com a CT em cabeleireiras 

brasileiras se deram essencialmente a partir de 

saúde física e mental. 

Rostamaba

di et al.
26

, 

2014 

J Occup 

Health 

Ciências Humanas/ 

FH no Trabalho 
ICT; SF-36 

Os fatores saúde física e mental, além da 

funcionalidade (-), apresentam relação com a baixa 

CT em fazendeiros finlandeses. 

van Holland 

et al.
27

, 

2015 

J Occup 

Rehabil 

Ciências Humanas 

/ FH no Trabalho 

ICT; VBBA; 

NFR; FCE 

Em trabalhadores de uma indústria de 

processamento de carne holandesa os aspectos 

associados à CT são: idade, carga física (-) e saúde 

física (+). 

Vedovato; 

Monteiro
28

, 

2015 

Ind 

Health 

Ciências Humanas 

/ FH no Trabalho 

ICT; QSETS; 

OSQ 

Idade, criar filhos, saúde física, carga mental e 

jornada de trabalho (-) são determinantes na CT de 

professores de escolas públicas brasileiras. 

Fonte: do autor. 
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Os principais resultados encontrados nos artigos estudados, através de leitura 

exploratória, foram descritos a partir dos fatores de influência associados à CT em cada um 

dos manuscritos. Para facilitar a visualização, os dados foram transcritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Fatores associados à capacidade para o trabalho nos artigos do portfólio. 

Fatores Associação positiva Associação negativa 

 n % 
Referência 

do artigo 
n % 

Referência 

do artigo 

Sociodemográficos  

Idade - - - 11 73,3 10, 15, 19-24, 26-28 

Sexo - - - 3 20 21, 23, 24 

Escolaridade 3 20 17, 19, 24 - - - 

Familiares - - - 3 20 10, 17, 28 

Estilo de Vida  

Tabagismo 1 6,6 25 - - - 

Etilismo 1 6,6 25 1 6,6 21 

Exercício Físico 2 13,3 15, 16 - - - 

Insônia - - - 1 6,6 10 

IMC - - - 2 13,3 10, 16 

Retornos de Saúde  

Saúde Física 2 13,3 25, 27 5 33,3 16, 20, 22, 26, 28 

Saúde Mental 1 6,6 25 3 20 21, 22, 26 

Doenças Crônicas - - - - - - 

Cognição 1 6,6 25 - - - 

Funcionalidade - - - 1 6,6 26 

Aspectos do Trabalho  

Carga Física - - - 6 40 15, 16, 21, 24, 26, 27 

Carga Mental - - - 6 40 10, 16, 21, 23, 24, 28 

Organização do 

Trabalho 
1 6,6 25 2 13,3 10, 18 

Jornada de Trabalho 2 13,3 21, 25 3 20 15, 17, 28 

Ambiente de Trabalho 6 40 17, 18, 21-23, 25 3 20 10, 16, 20 

Remuneração - - - 2 13,3 10, 17 

Satisfação 2 13,3 15, 17 2 13,3 19, 23 

Fonte: do autor. 

 

De acordo com o arranjo conceitual elaborado, os principais fatores de influência 

podem ser observados a partir de duas perspectivas, positivos e negativos em relação à CT. 

No primeiro grupo, destacam-se: ambiente de trabalho, que aparece associado em 40% dos 
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trabalhos e, escolaridade, em 20%. Associados negativamente sobressaem-se: idade, com 

73,3% dos casos; carga física e mental, com 40% cada; e saúde física, com 33% de aparições. 

Dessa maneira, em termos de agrupamentos, os fatores sociodemográficos, com 16 

relatos e, os aspectos do trabalho, com 24 associações, predominam os determinantes 

negativos em relação à CT. Quanto aos positivos, têm-se como principais também os fatores 

ligados ao trabalho, com 50% dos apontamentos benéficos. 

 

2.1.4 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica demonstram a CT, os fatores 

de influência e, principalmente o EF, como temas de pesquisa atuais e relevantes, 

principalmente para os campos de ciências humanas e da saúde. Exemplo disso pode ser 

verificado nas datas de publicação, uma vez que mais de 70% dos documentos são dos 

últimos cinco anos; assim como na multiplicidade de periódicos científicos do portfólio 

elaborado, haja vista que para quinze artigos escolhidos, tem-se o mesmo número de 

periódicos.   

No intuito de melhor apresentar as considerações acerca dos achados, essa seção é 

dividida em dois tópicos de discussão, apresentadas a seguir. 

 

2.1.4.1 Capacidade para o Trabalho e Instrumentos de Aferição 

 

A fim de aumentar a participação de trabalho e prolongar a vida ativa dos 

trabalhadores mais idosos, criou-se o conceito de CT, na Finlândia, no início dos anos 1980, 

sendo, posteriormente, adotado em vários países do mundo
29

. A definição então utilizada e 

observada em vários estudos
15,16,18,21,23,24,26,28

 explica a CT como o equilíbrio entre os recursos 

físicos e mentais de uma pessoa e as exigências do seu trabalho. 

Para mensurar essa aptidão os pesquisadores dos estudos explorados se utilizaram, 

em geral, de uma ferramenta primária, seguida de um ou mais instrumentos complementares 

de coleta de informações. Em 80% dos casos o Índice de Capacidade para o Trabalho foi o 

principal método adotado para aferir a CT dos trabalhadores investigados, o que pode ser 

motivado pelo fato dessa metodologia ser validada, amplamente difundida, além de traduzida 

e adaptada para vários países. A versão brasileira
30

, por exemplo, apresenta conceitos, 

metodologia de cálculo, exemplos, além de informações e medidas práticas de 

acompanhamento. 
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Diversas ferramentas auxiliares ao ICT foram usadas, com destaque em número de 

ocorrências para as que avaliam os aspectos relacionados à dimensão psicossocial do trabalho: 

o Karasek’s Job Content Questionnaire em pesquisa com operários alemães
17

, trabalhadores 

tailandeses
21 

e trabalhadores de hospitais brasileiros
10,23

, sendo que nesses últimos dois 

trabalhos a Job Stress Scale também foi aplicada; o Ocuppational Stress Questionnaire, por 

sua vez, foi aproveitado para coleta de dados com bombeiros finlandeses
15

 e professores 

brasileiros
28

. 

Outros três métodos primários foram seguidos para obter informações com relação à 

CT dos pesquisados: uma entrevista semiestruturada de percepção de CT, em trabalhadoras 

brasileiras da indústria de vestuário
17

; o Questionário de Autoavaliação de CT, em pacientes 

de centros de saúde ocupacional finlandeses
22

; e o Questionário de Redução de Demanda 

Específica para CT, em trabalhadores dinamarqueses
24

. 

O ICT tem por objetivo revelar quão bem um trabalhador é capaz de realizar as suas 

atribuições e, complementarmente, em posse dos índices obtidos, é possível ao gestor 

organizacional ou responsável pela área de saúde ocupacional identificar trabalhadores e 

ambientes de trabalho que necessitam de medidas de apoio, ou ainda prever o risco de 

incapacidade em um futuro próximo
30

.  

O seu questionário é constituído de sete dimensões e o escore é obtido a partir da 

soma das notas em cada uma das seguintes dimensões: (1) estimativa subjetiva de CT atual 

em comparação com a melhor da vida; (2) CT subjetiva em relação às demandas de trabalho; 

(3) número de doenças atuais diagnosticados; (4) estimativa subjetiva de perda devido às 

doenças; (5) licença por doença durante o ano anterior; (6) prognóstico próprio sobre a CT 

para os próximos 2 anos; e (7) recursos psicológicos
15

. O somatório varia de 7 a 49 e 

classifica a CT em: baixa (07 a 27), moderada (28 a 36), boa (37 a 43) e ótima (44 a 49)
16,26

. 

Para o primeiro cenário, sugere-se restaurar a CT; para o segundo, melhorar; para o terceiro 

apoiar; e para o último manter a CT. 

 

2.1.4.2 Envelhecimento e Outros Fatores Associados à CT 

 

Dentre os principais fatores de influência verificados nos documentos do portfólio 

estão o envelhecimento, abordado negativamente em relação à aptidão laboral em 73,3% dos 

artigos, o que vem confirmar percepções de estudos semelhantes
31,32

, que atrelam o conceito 

de CT ao de EF, uma vez que o declínio da capacidade funcional, decorrente do 

envelhecimento, pode comprometer a produtividade dos trabalhadores com o passar dos anos. 
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O envelhecimento cronológico desempenha um papel fundamental na redução da 

CT. De acordo com a literatura após os 45 anos de idade, a capacidade física e mental 

relacionada ao trabalho pode começar a diminuir, em função da queda nas funções 

cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas e cognitivas, além do aumento da carga de 

doenças
19

. Com isso, torna-se possível estabelecer a relação entre o envelhecimento 

cronológico e o funcional, como tem sido demonstrado em pesquisas anteriores
33,34

. 

Na revisão em questão, com exceção da idade, os aspectos do trabalho foram os mais 

associados à CT. A carga física, por exemplo, dimensionada negativamente a partir das 

questões posturais
15,16,21

, movimentos repetitivos
16

, demanda musculoesquelética
24,28

 e 

sobrecarga
27

. A carga mental também foi associada diversas vezes com a baixa CT, onde os 

determinantes psicossociais
16

, constrangimentos como violência e abuso verbal
10

 e outros 

estressores
23

 são salientados nos estudos selecionados. Ainda nesse grupo, cabe mencionar o 

ambiente de trabalho, geralmente ligado ao suporte social
17,18,21,23,25

, e a satisfação
15,17

 como 

aspectos positivos em relação à CT. 

As doenças, principalmente as físicas
16,20,22,26,28

, geraram ocorrências significativas, 

relacionando-as com a reduzida aptidão funcional. Uma vez que a permanência no mundo do 

trabalho parece ser determinada fortemente pela capacidade física, intervenções por parte dos 

gestores
22

, através de programas de conscientização, prevenção de riscos e incentivo à 

realização de exercícios físicos
15,16

 podem ser estratégias empresariais de sucesso na evolução 

e manutenção da capacidade funcional do capital humano, evitando assim custos com 

afastamentos, rotação de pessoal e aposentadorias precoces. 

Outros fatores com menor número de aparições nos estudos do portfólio, mas que 

cabem ser destacados são os seguintes: a escolaridade
17,19,24

, sempre relacionada com o anseio 

por qualificação, no intuito de desempenhar melhor as atividades; a jornada de 

trabalho
15,17,21,25

, em função de excesso de carga horária, negativamente, ou ainda, horários 

flexíveis, o que auxilia positivamente na CT.     

 

2.1.5 CONCLUSÃO 

 

A revisão apresentou idade, saúde física, além das cargas mental e física como 

fatores capazes de influenciar negativamente a CT em trabalhadores de diversas áreas de 

atuação. Como determinantes para a manutenção dessa aptidão, destacam-se o ambiente de 

trabalho, através do suporte social, a satisfação com trabalho e a realização de exercícios 

físicos periódicos. 
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O envelhecimento, como esperado, foi ressaltado em mais de 70% dos estudos, o que 

representa a necessidade emergente de um olhar estratégico para a questão: dos responsáveis 

por políticas públicas, com investimento na saúde da população; da alta administração e 

gestores de recursos humanos das empresas, com estratégias de promoção da saúde, 

oferecimento de suporte social, administração das cargas e jornadas de trabalho; além da 

própria população, no desenvolvimento de um estilo de vida saudável, independente de 

alcoolismo, tabagismo, obesidade e outros. 
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2.2 Artigo 2 

 

ENVELHECIMENTO FUNCIONAL E CAPACIDADE PARA O TRABALHO EM 

DOCENTES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Roger Poglia da Luz 

Sérgio Luiz Ribas Pessa 

Gilson Adamczuk Oliveira 

Jaqueline Galleazzi da Luz 

Dalila Giovana Pagnoncelli Laperuta 

 

Resumo: As demandas que influenciam as atividades diárias do professor, tal qual a 

intensificação de atribuições e responsabilidades, somadas às elevadas exigências do trabalho, 

afetam o seu desempenho e qualidade de vida. Uma vez que a população mundial está 

envelhecendo e esta categoria profissional está inclusa no processo, estudos sobre como tornar 

esse curso mais suave, através da manutenção ou melhoria da capacidade funcional são 

primordiais. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade para o trabalho e o 

envelhecimento funcional dos professores de uma universidade pública brasileira. Trata-se de 

uma pesquisa, do tipo transversal, realizada com professores de uma universidade pública 

brasileira. Do total, 361 docentes (13,1%) responderam ao questionário sobre aspectos 

sociodemográficos e do trabalho, seguido pelo instrumento Índice de Capacidade para o 

Trabalho. A amostra foi composta em sua maioria por homens (55,7%), com faixa etária 

predominante acima de 45 anos. O ICT médio foi de 39,15 (dp=5,42), onde 69,5% dos 

indivíduos tiveram seu índice considerado bom ou ótimo e apenas 3% apresentou baixa 

capacidade. Fatores como o turno de trabalho, negativamente, além da satisfação e os 

relacionamentos com colegas, chefias e alunos, positivamente, são determinantes para a 

capacidade de trabalho dos professores. 

Palavras-chave: Índice de capacidade para o trabalho. Envelhecimento. Qualidade de vida. 

Professor. 

 

2.2.1 INTRODUÇÃO 

 

O ambiente educacional, suas estruturas organizacionais e o papel dos professores 

são semelhantes em grande parte das unidades de ensino, o que significa que as exigências 
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gerais da profissão são passíveis de comparação, ao mesmo tempo em que aspectos como o 

estilo de liderança e a relação do educador com sua chefia, o clima entre os colegas, e as 

características da população estudantil podem variar consideravelmente
1
.  

Docentes nas Instituições de Ensino Superior (IES) são os responsáveis pela 

formação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. A responsabilidade inerente à 

função, a carga horária elevada e a inflexibilidade de horários, o ambiente e a demanda de 

trabalho, burocracia administrativa, déficit de expedientes, situação salarial, enfim, as 

reconhecidas condições precárias de trabalho, acarretam em sobrecarga e afetam a satisfação 

desses profissionais
2,3,4,5

. Essas demandas influenciam nas atividades diárias do educador, 

uma vez que a intensificação de atribuições e responsabilidades, somadas às elevadas 

exigências do trabalho, afetam o desempenho profissional e a qualidade de vida do docente
6,7

. 

A capacidade para o trabalho pode ser compreendida através do quão bem está ou 

estará o trabalhador, atualmente ou em um futuro próximo
8
, ou ainda, o quão bem a pessoa é 

capaz de realizar as suas atividades, levando em consideração o seu estado de saúde, suas 

capacidades físicas e mentais e os requisitos de suas atividades
9,10

. Sabidamente, a saúde do 

trabalhador, seja ela de caráter físico ou mental, é determinante para a capacidade de trabalho, 

a qual também sofre influência direta de questões sociodemográficas ou individuais, de estilo 

de vida e aquelas relacionadas ao ambiente de trabalho
11,12,13,14

. O envelhecimento funcional, 

conceito associado, pode ser entendido como a perda da aptidão laboral da população 

considerada ativa para o trabalho e pode ocorrer precocemente em relação ao envelhecimento 

cronológico, diante das exigências no desempenho das funções
15

.  

Uma vez que a população mundial está envelhecendo
16

, os estudos sobre como tornar 

esse processo mais suave, de modo a prolongar as faculdades físicas e cognitivas do 

trabalhador, ou ainda, que propiciem diagnosticar um possível envelhecimento funcional 

precoce, apresentam-se necessários em diversas áreas do conhecimento. Fazem-se 

importantes também, na medida em que auxiliam os governos, que possuem a promoção da 

capacidade de trabalho como destaque em suas agendas de gestão, a administrar os índices de 

licenças por doença ou o sistema de pensão por aposentadorias antecipadas
17

. 

  Diante do exposto, o estudo em questão visou avaliar a capacidade para o trabalho e 

o envelhecimento funcional dos professores de uma universidade pública brasileira, com o 

intuito de compreender e propiciar práticas de gestão que possam aprimorar a qualidade de 

vida e, consequentemente, a aptidão laboral dos profissionais vinculados à instituição 

pesquisada. 
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2.2.2 MÉTODOS 

 

2.2.2.1 População e amostra  

 

Trata-se de uma pesquisa survey, do tipo transversal, realizada em uma universidade 

pública brasileira, com estrutura multicampi. A população alvo da pesquisa foi composta por 

2.753 professores de Ensino Superior, de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), 

efetivos e substitutos, incluindo aqueles em férias ou que estivessem usufruindo de alguma 

licença, com lotações distribuídas em 13 unidades de ensino, além da reitoria. 

Ao considerar a distribuição geográfica dos campi da universidade e, em 

consequência, a dificuldade de tempo e recursos para uma coleta de dados com abordagem in 

loco, optou-se pela elaboração do instrumento em meio eletrônico. Dessa maneira, o envio foi 

realizado via e-mail a partir da obtenção da lista de endereços eletrônicos junto à instituição. 

Foram duas etapas de coleta, realizadas entre os meses de junho e agosto de 2016. Depois de 

finalizado o período de respostas, obteve-se um total de 417 retornos. Destes, 56 formulários 

foram preenchidos incorretamente ou de modo incompleto, o que impossibilitou a 

mensuração do índice a ser analisado. Com isso, a amostra final considerada foi composta de 

361 professores (13,1%). 

 

2.2.2.2 Instrumento para coleta de dados 

 

O questionário encaminhado aos professores foi composto, em um primeiro bloco, de 

perguntas que abrangem aspectos sociodemográficos e do trabalho. Complementarmente, 

inseriu-se o questionário Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), instrumento 

autoaplicável que foi desenvolvido na Finlândia, traduzido para a versão em português, no 

Brasil
8
, com validade e confiabilidade atestadas por Martinez; Latorre; Fischer

18
. 

O ICT é uma ferramenta composta por questões que abrangem sete dimensões, são 

elas: i) capacidade para o trabalho atual, comparada com a melhor da vida; ii) capacidade de 

trabalho em relação às demandas físicas e mentais; iii) número atual de doenças com 

diagnóstico médico, de uma lista de 51 doenças; iv) perda estimada de trabalho por causa de 

doenças; v) faltas ao trabalho por causa de doenças nos últimos 12 meses; vi) prognóstico 

próprio sobre a capacidade para o trabalho daqui a dois anos; e vii) recursos mentais. A 

pontuação é calculada a partir da soma dos pontos obtidos em cada uma das sete dimensões e 
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varia entre 7 e 49. O escore entre 7 e 27 corresponde à baixa capacidade, entre 28 e 36 à 

capacidade moderada, de 37 a 43 à boa capacidade, e de 44 a 49 o status é ótimo
19

. 

Depois de concluída a elaboração, o questionário passou por um pré-teste, com três 

ergonomistas familiarizados com o tema em questão, para que o instrumento fosse avaliado 

segundo a sua adequação e a sua compreensão. Em um segundo momento, foi realizado o 

teste piloto com um grupo de dez professores, vinculados a um programa de pós-graduação da 

universidade. Essa etapa foi útil no sentido de preparar os pesquisadores para as informações 

que seriam recebidas após a coleta de dados, bem como os tipos de análises que seriam 

executadas. 

 

2.2.2.3 Análise das informações 

 

Para caracterização do perfil da população, assim como as variáveis relacionadas ao 

trabalho foi realizada uma análise, apresentada por meio de estatística descritiva, onde 

constou a distribuição de frequência absoluta e relativa, valores mínimos e máximos, assim 

como proporções dos escores por grupamentos. O programa utilizado para a realização das 

apreciações foi o STATGRAPHICS Centurion XVII, versão 17.1.06 (32 bits). 

 

2.2.2.4 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

universidade, tendo sido aprovado. Para a realização do termo de consentimento livre e 

esclarecido foram utilizados os requisitos mínimos de protocolo de pesquisa, fundamentado 

na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

A instituição pesquisada forneceu autorização formal para realização da mesma. A 

participação dos trabalhadores foi voluntária e mediante assinatura do termo de 

consentimento. Os resultados individuais foram tratados com confidencialidade, somente 

sendo apresentados os dados agregados. 

  

2.2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população do estudo foi composta por 361 professores, os quais apresentaram 

características sociodemográficas e do trabalho demonstradas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Perfil sociodemográfico e caracterização do trabalho dos professores. 

Variável Categoria n % 

Sexo Feminino 160 44,3 

 Masculino 201 
 

55,7 
 

Faixa etária (anos) Até 35 99 27,4 

 36 – 45 106 29,4 

 >45 156 
 

43,2 
 

Situação conjugal Solteiro 57 15,8 

 Casado ou união estável 274 75,9 

 Viúvo/Separado/Divorciado 30 8,3 
 

Titulação Especialização 29 8,1 

 Mestrado 124 34,3 

 Doutorado 171 47,4 

 Pós-doutorado 37 10,2 
 

Cargo EBTT 158 43,8 

 Superior 203 56,2 
 

Vínculo Efetivo 342 94,7 

 Substituto 19 
 

5,3 
 

Tempo de docência (anos) Até 3 79 21,9 

 3 – 10 134 37,1 

 11 – 20 62 17,2 

 21 – 30 68 18,8 

 >30 18 
 

5,0 
 

Tempo de instituição (anos) Até 3 80 22,2 

 3 – 10 136 37,7 

 11 – 20 48 13,3 

 21 – 30 86 23,8 

 >30 11 
 

3,0 
 

Regime de trabalho 20horas 6 1,7 

 40horas 25 6,9 

 Dedicação exclusiva 330 
 

91,4 
 

Turno de trabalho Diurno 159 45,1 

 Noturno 11 3,1 

 Ambos 183 
 

51,8 
 

Relacionamento com os colegas Ruim 4 1,1 

 Satisfatório 73 20,2 

 Bom 284 
 

78,7 
 

Relacionamento com a chefia Ruim 11 3,0 

 Satisfatório 65 18,0 

 Bom 285 
 

79,0 
 

Relacionamento com os alunos Ruim 1 0,3 

 Satisfatório 41 11,4 

 Bom 319 
 

88,3 
 

Satisfação para com o trabalho Insatisfeito 22 6,1 

 Indiferente 92 25,5 

 Satisfeito 247 68,4 

Fonte: do autor. 
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Ao analisar as informações, observa-se a predominância de homens (55,7%). Houve 

a prevalência de indivíduos com idade acima de 45 anos (43,2%), sendo a média geral de 43,2 

(dp= 10,09), com extremos de 24 e 67 anos. Quanto ao estado civil, 75,9% definiram a sua 

condição como casada ou em convivência com união estável. 

Percebe-se, quanto ao gênero, uma maioria, mesmo que sem grande discrepância, de 

professores do sexo masculino, incomum em estudos semelhantes com profissionais da 

educação primária e secundária, como no estudo de
 
Vedovato; Monteiro

14
, que tem em sua 

amostra 81,8% de professoras. No entanto, esse índice se equilibra em pesquisas com 

docentes universitários, tal qual a investigação de Iunes et al.
20

, onde a proporção é 

praticamente 1:1, sendo 50,23% homens e 49,77% mulheres. A caracterização do estado civil 

segue a mesma disposição em ambos os grupos de estudo, se comparado à pesquisa em 

questão com as duas citadas, em que a maioria se define como casada ou com relacionamento 

estável. Essa distribuição possivelmente se deve a fatores socioculturais e essa hipótese pode 

ser testada a partir de estudos futuros que determinem a influência desses fatores na ocupação 

de cargos docentes. 

A faixa etária predominante, acima de 45 anos, demonstra que os sujeitos deste 

estudo acompanham a nova realidade mundial, caracterizada pelo envelhecimento da força de 

trabalho
21

, resultante da diminuição das taxas de natalidade e do aumento da expectativa de 

vida da população
22

. Essa tendência evidencia a necessidade de preservação das faculdades 

físicas e mentais do indivíduo para o pleno exercício das atribuições laborais. 

 O ICT médio da amostra respondente é de 39,15 (dp=5,42), na faixa boa, com 

escores extremos de 16 e 49. Como pode ser observado na Tabela 3, que distribui os 

professores conforme a classificação do ICT apresentado, 69,5% dos indivíduos teve seu 

índice considerado como bom ou ótimo, onde tem-se como medidas, respectivamente, o apoio 

e a manutenção da capacidade para o trabalho. Outros 27,5% tiveram o escore apontado como 

moderado e 3% possuem baixa aptidão, o que demanda melhora e restauração da capacidade 

de trabalho, nessa ordem
8,10

.  

Apesar de uma predominância expressiva de professores com boa ou ótima 

capacidade para o trabalho, o percentual de docentes nas faixas menores é motivo de alerta e 

exige a incorporação de medidas e estratégias de prevenção da saúde e de promoção da 

qualidade de vida, individuais e coletivas, para esta classe trabalhadora, de modo que possam 

envelhecer de maneira ativa e saudável
23

. 
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Tabela 3 - Distribuição dos professores de acordo com a classificação do ICT. 

Capacidade 

para o 

trabalho 

ICT Frequência (fi) 
Frequência 

relativa (fri) 

Frequência 

acumulada (Fi) 

Frequência 

acumulada 

relativa (Fri) 

Baixa 

16 1 0,003 1 0,003 

21 1 0,003 2 0,006 

22 2 0,006 4 0,011 

25 1 0,003 5 0,014 

26 1 0,003 6 0,017 

27 5 0,014 11 0,030 

Moderada 

28 4 0,011 15 0,042 

29 3 0,008 18 0,050 

30 4 0,011 22 0,061 

31 6 0,017 28 0,078 

32 10 0,028 38 0,105 

33 15 0,042 53 0,147 

34 9 0,025 62 0,172 

35 22 0,061 84 0,233 

36 26 0,072 110 0,305 

Boa 

37 20 0,055 130 0,360 

38 25 0,069 155 0,429 

39 16 0,044 171 0,474 

40 27 0,075 198 0,548 

41 31 0,086 229 0,634 

42 21 0,058 250 0,693 

43 38 0,105 288 0,798 

Ótima 

44 18 0,050 306 0,848 

45 13 0,036 319 0,884 

46 15 0,042 334 0,925 

47 13 0,036 347 0,961 

48 10 0,028 357 0,989 

49 4 0,011 361 1,000 

Fonte: do autor. 

 

Em face da importância da questão idade, na avaliação do envelhecimento funcional 

de determinada categoria profissional, buscou-se relacionar a capacidade de trabalho com os 

pesquisados por faixa etária, conforme Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Classificação do ICT dos docentes por faixa etária. 

Faixa etária 

ICT 

Até 35 anos 36 a 45 anos Acima de 45 anos Total 

n % n % n % n % 

Baixa - - 3 2,83 8 5,13 11 3,05 

Moderada 31 31,31 29 27,36 39 25,00 99 27,42 

Boa 51 51,52 50 47,17 77 49,36 178 49,31 

Ótima 17 17,17 24 22,64 32 20,51 73 20,22 

Total 99 100 106 100 156 100 361 100 

Fonte: do autor. 
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Estima-se que o declínio na capacidade funcional ocorra após os 45 anos, em torno 

de 12% ao ano, acentuando-se após os 50 anos
24,25

. A idade, porém, não é um fator que 

influencia a aptidão para o trabalho na amostra em questão, haja vista que o ICT médio para 

os três grupos de idade são 38,9 (dp=4,47); 39,3 (dp=5,27) e 39,1 (dp=6,07), respectivamente, 

tendo havido aumentos de frequência em ambas as classificações, na sequência etária 

determinada, sem alterações consideráveis. 

A Tabela 5 aborda o ICT dos docentes em relação aos aspectos do trabalho. Da 

totalidade de professores investigados, 94,7% deles possuem vínculo permanente com a 

instituição, adquirido por meio de concurso público, enquanto 5,3% são temporários, 

contratados no intuito de suprir algum déficit no quadro de efetivos, seja por férias, licença ou 

outro tipo de demanda. Uma vez que a universidade possui particularidades na oferta de 

cursos, angariada a partir do propósito de sua criação, os professores ocupam dois cargos 

distintos: docente EBTT (43,8%) e docente de ensino superior (56,2%). Existe a propensão de 

que, com o tempo, ocorra uma transição e o segundo grupo expanda a sua prevalência, uma 

vez que a instituição passou, em 2005, de centro de educação tecnológica para universidade 

tecnológica. Apesar de no estudo em pauta o vínculo não estar associado com o ICT, o grau 

de segurança (estabilidade) no emprego é um fator que pode influenciar sobremaneira a 

satisfação no trabalho
26

. 

Sobre o grau de formação dos profissionais avaliados, em que aproximadamente 

92% deles possuem, pelo menos, o título de mestre, com a prevalência de doutores (47,4%), 

mesmo não havendo diferença significativa entre os ICT médios por titulação, destaca-se que 

a busca por um maior nível educacional permite o acesso ao trabalho mais qualificado, com 

melhor remuneração e maior possibilidade de continuidade em idades mais avançadas, o que, 

por sua vez, é capaz de influenciar positivamente as condições de saúde e a manutenção da 

capacidade para o trabalho por mais tempo
9,25,27

. 

O tempo de vínculo empregatício com a universidade apresenta relação com níveis 

de ICT, onde os professores com até 3 anos (40,2, dp=4,33) e aqueles com mais de 30 anos 

(41,3, dp=5,35) de instituição apresentam capacidade de trabalho média destacada 

positivamente frente aos demais grupos, principalmente no que diz respeito à média dos 

docentes que estão na instituição entre 11 e 20 anos (37,0, dp=6,02), embora todos os 

grupamentos estejam com ICT médio na faixa de boa aptidão. 
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Tabela 5 - Classificação do ICT dos docentes conforme as características do trabalho. 

Variável/Categoria 

Capacidade para o trabalho 

Média 
Desvio-

padrão 
Baixa Moderada Boa Ótima 

n % n % n % n % 

Titulação           

Especialização 1 3,45 6 20,69 16 55,17 6 20,69 39,41 6,73 

Mestrado 4 3,23 32 25,81 62 50,0 26 20,97 39,12 5,18 

Doutorado 5 2,92 50 29,24 84 49,12 32 18,71 39,22 5,25 

Pós-doutorado 1 2,70 11 29,73 16 43,24 9 24,32 38,73 6,04 

Vínculo           

Efetivo 11 3,22 94 27,49 169 49,42 68 19,88 39,08 5,43 

Substituto 0 0 5 26,32 9 47,37 5 26,32 40,47 5,19 

Cargo           

EBTT 7 4,43 48 30,38 74 46,84 29 18,35 38,65 5,71 

Superior 4 1,97 51 25,12 104 51,23 44 21,67 39,54 5,17 

Tempo de docência (anos)         

Até 3 1 1,27 19 24,05 40 50,63 19 24,05 40,20 4,75 

3 - 10 1 0,75 36 26,87 69 51,49 28 20,90 39,49 5,06 

11 - 20 2 3,23 21 33,87 30 48,39 9 14,52 38,53 4,96 

21 - 30 6 8,82 18 26,47 31 45,59 13 19,12 37,87 6,66 

≥30 1 5,56 5 27,78 8 44,44 4 22,22 39,0 6,45 

Tempo de instituição (anos)         

Até 3 0 0 17 21,25 45 56,25 18 22,50 40,24 4,33 

3 - 10 1 0,74 40 29,41 67 49,26 28 20,59 39,49 5,08 

11 - 20 4 8,33 19 39,58 19 39,58 6 12,50 37,04 6,02 

21 - 30 5 5,81 23 26,74 41 47,67 17 19,77 38,51 6,16 

≥30 1 9,09 0 0 6 54,55 4 36,36 41,36 5,35 

Regime de trabalho           

20horas 0 0 0 0 6 100,0 0 0 40,83 2,23 

40horas 0 0 6 24,0 11 44,0 8 32,0 40,76 5,22 

D. E. 11 3,33 93 28,18 161 48,79 65 19,70 39,00 5,46 

Turno de trabalho          

Diurno 5 3,14 38 23,90 79 49,69 37 23,27 39,43 5,58 

Noturno 2 18,18 3 27,27 6 54,55 0 0 35,09 6,46 

Ambos 4 2,09 58 30,37 93 48,69 36 18,85 39,15 5,16 

Fonte: do autor. 

 

O tempo de docência, em anos, demonstra decréscimo da capacidade funcional com 

o passar do tempo, porém, na faixa de professores com mais tempo de profissão a média do 

ICT volta a subir, se encontrando próxima a daqueles com um período menor no ofício. Essa 

condição difere do estudo de Vedovato; Monteiro
14

, onde professores do ensino secundário 

apresentam perda da capacidade de trabalho conforme aumenta o número em anos na 

docência, principalmente no grupo de educadores com maior número de anos na docência. 

Um estudo voltado às distinções do ICT entre professores de diferentes níveis de ensino 

poderia auxiliar na compreensão dessa diferença. 

O regime de trabalho predominante entre os pesquisados é o de dedicação exclusiva 

(91,4%), que obriga o servidor a prestar quarenta horas semanais de trabalho, em dois turnos 
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diários completos, com impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou 

privada. O fator em questão não apresenta relação com o ICT neste estudo, uma vez que o 

ICT médio dos grupos se mostrou semelhante, na faixa de 40 (boa), mesmo com os únicos 

casos de baixa capacidade (3,3%) sendo registrados nos docentes com dedicação exclusiva. A 

preferência por esse regime, uma vez que ele é opcional e premiado com um adicional ao 

salário, sugere a influência econômica no contexto educacional
28

, corroborado pelo baixo 

percentual de respondentes (4,7%) que dizem exercer outra atividade remunerada.  

A distribuição de professores segundo o turno de trabalho demonstra que 54,9% 

deles exercem suas atividades, inclusive à noite, e outros 45,1% somente realizam atribuições 

diurnas. Os docentes particularmente noturnos apresentam ICT médio (35,0, dp=6,46) 

significativamente abaixo do escore médio dos outros grupos, diurnos e mistos, com 39,4 

(dp=5,58) e 39,1 (dp=5,16), respectivamente. De acordo com pesquisas de Costa
29

, realizadas 

em diferentes setores de trabalho, os trabalhadores por turnos parecem ter menor ICT do que 

os trabalhadores diurnos, condição acentuada nos mais velhos. Fatores como o ritmo 

circadiano, padrões de sono e fadiga podem estar relacionados com a tolerância reduzida ao 

trabalho em turno
30

. 

Os aspectos ligados à percepção dos professores acerca do ambiente de trabalho são 

relacionados com o ICT na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - ICT médio dos docentes de acordo com as variáveis de percepção. 

Variável Categoria n Média Desvio-padrão 

Relacionamento com os colegas Ruim 4 33,50 8,74 

 Satisfatório 73 36,62 5,52 

 Bom 284 39,88 5,12 
 

Relacionamento com a chefia Ruim 11 37,45 6,96 

 Satisfatório 65 35,58 6,37 

 Bom 285 40,03 4,76 
 

Relacionamento com os alunos Ruim 1 41,0 -- 

 Satisfatório 41 36,34 5,89 

 Bom 319 39,51 5,27 
 

Satisfação para com o trabalho Insatisfeito 22 33,27 6,15 

 Indiferente 92 35,78 5,32 

 Satisfeito 247 40,93 4,34 

Fonte: do autor. 

 

Percebe-se que a média do ICT entre os profissionais satisfeitos (40,9; dp=4,34), 

representados por 68,4% do total de respondentes, é representativamente maior do que o 
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escore médio dos insatisfeitos (33,2; dp=6,15), ou ainda dos indiferentes (35,7; dp=5,32). O 

primeiro grupo possui a média na faixa boa, enquanto os outros dois apresentam índice médio 

na faixa moderada. 

Em estudo com professores universitários, que relaciona a satisfação com a 

capacidade para o trabalho, os autores afirmam que o conteúdo do trabalho realizado, o grau 

de motivação para o exercício das atribuições, assim como os relacionamentos com outras 

pessoas na instituição, são determinantes que aumentam os níveis de satisfação
26

. 

A prevalência de servidores motivados se repete no que tange à percepção da 

qualidade dos relacionamentos com colegas, chefia e alunos. Nos três tipos de relação é 

possível verificar classificação boa percebida pelas grandes maiorias (78,7%; 79% e 88,3%), e 

exibem ICT médio de 39,8 (dp=5,12), 40,0 (dp=4,76) e 39,5 (dp=5,27), respectivamente. 

Entende-se, dessa maneira que a satisfação no trabalho, pode ser influenciada por 

fatores psicossociais do ambiente organizacional, que por sua vez, são associados à 

capacidade funcional dos trabalhadores. Corroborando com o exposto, o bom relacionamento 

interpessoal atua diretamente na qualidade de vida dentro e fora do trabalho
21

. 

 

2.2.4 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo permitiu avaliar a capacidade para o trabalho e o envelhecimento 

funcional dos professores de uma universidade pública brasileira, a partir da relação entre o 

ICT e os aspectos do trabalho. Dentre os principais resultados, destaca-se que 69,5% dos 

indivíduos tiveram seu índice considerado como bom ou ótimo, onde se tem como medidas, 

respectivamente, o apoio e a manutenção da capacidade para o trabalho. A média de idade da 

população investigada demonstra que os sujeitos deste estudo acompanham a nova realidade 

mundial, caracterizada pelo envelhecimento da força de trabalho, porém a idade não está 

associada à capacidade funcional. No entanto, foi possível concluir que fatores como o turno 

de trabalho, negativamente, além da satisfação e os relacionamentos com colegas, chefias e 

alunos, positivamente, são determinantes no índice de capacidade para o trabalho dos 

professores pesquisados.  

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se a possibilidade de realização de um 

estudo complementar, com análise estatística inferencial, englobando outros possíveis fatores 

de associação com a capacidade para o trabalho, tais quais os sociodemográficos, retornos de 

saúde e de estilo de vida, limitações desta investigação. Outra possibilidade é uma pesquisa 

do tipo longitudinal, com essa população. 
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2.3 Artigo 3 

 

FATORES ASSOCIADOS À CAPACIDADE PARA O TRABALHO DE 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

 

Roger Poglia da Luz 

Sérgio Luiz Ribas Pessa 

Gilson Adamczuk Oliveira 

Jaqueline Galleazzi da Luz 

 

Resumo: O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade funcional de 361 

professores de uma universidade pública brasileira, de modo a identificar os fatores 

associados a essa aptidão. Trata-se de um estudo transversal, no qual foi aplicado o Índice de 

Capacidade para o Trabalho (ICT), precedido de questões que abrangem os aspectos 

sociodemográficos, de estilo de vida, retornos de saúde e laborais. A maior parte dos 

respondentes são homens (55,7%), com idade média de 43,2. O ICT médio da amostra foi de 

39,1 (considerada a escala entre 7,0 e 49,0) e as principais variáveis de influência, 

encontradas a partir dos testes não paramétricos de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney W, 

foram o sexo (p=0,004), cuidar de pessoa idosa (p=0,002), atividades físicas (p<0,001), 

qualidade do sono (p<0,001), índice de massa corporal (p=0,013), doença mental (p<0,001), 

doença física (p<0,001), renda principal familiar (p=0,039), exigência do trabalho (p=0,011) e 

satisfação (p<0,001). Em contrapartida, após a realização do teste de correlação de Spearman, 

a idade (p=0,763) demonstrou não ser um determinante da capacidade para o trabalho nestes 

docentes. Os resultados do estudo confirmam que a promoção da capacidade funcional deve 

partir, em um primeiro momento, do próprio professor, através de uma vida saudável e 

profícua, posteriormente, da instituição com a propiciação de um ambiente adequado e, por 

último, da esfera governamental por meio de políticas públicas que sustentem esses 

profissionais ativos, com qualidade de vida, até o momento da aposentadoria. 

 

Palavras-chave: Capacidade funcional. Fatores de influência. Saúde Ocupacional. Professor 

universitário.  
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2.3.1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho, como compromisso moral, acompanha o homem desde o princípio da sua 

existência e, como prática de caráter social, é fator contribuinte para a formação pessoal, 

promoção de bem-estar, além de fonte e estímulo de saúde. Por outro lado, em condições 

adversas é capaz de originar patologias e comprometer a saúde
1,2

. As transformações 

procedimentais, metodológicas e organizacionais do trabalho vêm-se acelerando e, 

consequentemente, gerando significativas implicações na vida e saúde dos trabalhadores
3
. 

Tem-se como um desafio global deste século o envelhecimento da população, 

causado pela diminuição das taxas de natalidade e pelo aumento da expectativa de vida
4
. Essa 

mudança demográfica, no entanto, gera a oportunidade para auxiliar a população a se manter 

ativa, saudável e produtiva. Logo, pesquisas acerca da capacidade para o trabalho, 

conceituada por Ilmarinen
5
 como o equilíbrio entre os recursos individuais e as exigências do 

trabalho, se faz importante do ponto de vista dos objetivos sociais, pois permite que as 

pessoas mantenham a sua saúde e aptidão funcional por mais tempo, uma vez que o 

envelhecimento traz consigo alterações nas capacidades físicas e cognitivas
6
. 

Segundo Marqueze et al.
7
, a grande maioria dos estudos que avaliam a capacidade de 

trabalho, o fazem com trabalhadores que apresentam algum tipo de incapacidade. Esse 

cenário demonstra uma oportunidade de se realizar pesquisas com grupos de trabalhadores até 

então saudáveis, no intuito de aferir os determinantes para a melhoria ou manutenção da 

aptidão laboral. 

Vários são os fatores capazes de influenciar a capacidade funcional, porém existe 

uma subdivisão dessas variáveis em quatro grupos, comum nos trabalhos de diversos autores, 

em diferentes populações de trabalhadores: os aspectos sociodemográficos, de estilo de vida, 

os retornos de saúde e as condições de trabalho
8,9,10,11,12

.  

Apesar de a profissão docente ser, reconhecidamente, das mais difíceis
13

, 

desafiadoras
14

, estressoras
15

 e potencialmente expostas a fatores de risco à saúde no mundo
16

, 

são raros os estudos que analisam a capacidade de trabalho em professores de ensino superior, 

o que é possível encontrar, no entanto, quando a amostra selecionada engloba educadores 

primários e secundários
17,18,19

.  

Diante do exposto, o estudo em questão visou avaliar a capacidade para o trabalho e 

os fatores de influência junto a professores de uma universidade pública brasileira, com o 

intuito de propiciar práticas de gestão que possam aprimorar a qualidade de vida e, 
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consequentemente, a aptidão laboral dos profissionais vinculados à instituição pesquisada, a 

partir da ciência dos aspectos que depreciam ou promovem a capacidade funcional. 

  

2.3.2 MÉTODOS 

 

2.3.2.1 População e amostra  

 

Trata-se de uma survey do tipo transversal, realizado em uma universidade pública 

brasileira, com estrutura multicampi. A população alvo da pesquisa foi composta por 2.753 

professores, os de Ensino Superior e os de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, efetivos e 

substitutos, inclusive aqueles em férias ou que estivessem usufruindo de alguma licença, com 

lotações distribuídas em 13 unidades de ensino, além da reitoria. 

Ao considerar a distribuição geográfica dos campi da universidade e, em 

consequência, a dificuldade de tempo e recursos para uma coleta de dados com abordagem in 

loco, optou-se pela elaboração do instrumento em meio eletrônico. Dessa maneira, o envio foi 

realizado via e-mail a partir da obtenção da lista de endereços eletrônicos junto à instituição. 

Foram duas etapas de coleta, realizadas entre os meses de maio e julho de 2016. Depois de 

finalizado o período de respostas, obteve-se um total de 417 retornos. Destes, 56 formulários 

foram preenchidos incorretamente ou de modo incompleto, o que impossibilitou a 

mensuração do índice a ser analisado. Com isso, a amostra final considerada foi composta de 

361 professores. 

 

2.3.2.2 Instrumento para coleta de dados 

 

O questionário encaminhado aos professores foi composto, em um primeiro bloco, de 

perguntas que abrangem aspectos sociodemográficos, de estilo de vida, retornos de saúde e 

laborais. Os fatores foram agrupados de acordo com o interesse dos pesquisadores, conforme 

Figura 2, com base nos estudos de Amorin; Sala; Trelha
8
; Fischer et al.

9
; Gould et al.

10 
e 

Sampaio; Augusto
11

. Complementarmente, inseriu-se o questionário Índice de Capacidade 

para o Trabalho (ICT), instrumento autoaplicável que foi desenvolvido na Finlândia, 

traduzido para a versão em português, no Brasil
20

, com validade e confiabilidade atestadas por 

Martinez; Latorre; Fischer
21

. 

O ICT pode detectar alterações prévias associadas à capacidade para o trabalho e 

pode ser usado para prever o risco de deficiência em um futuro próximo, independentemente 
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da idade e é composto por questões que abrangem sete dimensões, são elas: i) capacidade para 

o trabalho atual comparado com o melhor da vida; ii) capacidade de trabalho em relação às 

demandas físicas e mentais; iii) número atual de doenças com diagnóstico médico, de uma 

lista de 51 doenças; iv) perda estimada de trabalho por causa de doenças; v) faltas ao trabalho 

por causa de doenças nos último 12 meses; vi) prognóstico próprio sobre a capacidade para o 

trabalho daqui a dois anos; e vii) recursos mentais. A pontuação é calculada a partir da soma 

dos pontos obtidos em cada uma das sete dimensões e varia entre 7 e 49. O escore entre 7 e 27 

corresponde à baixa capacidade, entre 28 e 36 à capacidade moderada, de 37 a 43 à boa 

capacidade, é de 44 a 49 o status é excelente
22

. 

 

Figura 2 - Composição do primeiro bloco do questionário. 

 

Fonte: do autor. 

 

Depois de concluída a elaboração, o questionário passou por um pré-teste, com três 

ergonomistas familiarizados com o tema em questão, para que o instrumento fosse avaliado 

segundo a sua adequação e a sua compreensão. Em um segundo momento, foi realizado o 

teste piloto com um grupo de dez professores, lotados em um programa de pós-graduação da 

universidade. Essa etapa foi útil no sentido de preparar os pesquisadores para as informações 

que seriam recebidas após a coleta de dados e os tipos de análises que seriam executadas. 
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2.3.2.3 Análise estatística 

 

A consistência interna dos questionários foi avaliada por meio do coeficiente alpha 

de Cronbach. Para caracterização do perfil da população de estudo foi realizada uma análise 

descritiva, onde constou a distribuição de frequência absoluta e relativa, valores mínimos, 

máximos e proporções dos escores por grupamentos. Foram realizados os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para verificar a aderência do escore do índice de 

capacidade para o trabalho à distribuição normal. Uma vez que a variável dependente não 

tinha distribuição normal em nenhum dos testes, na análise univariada foram utilizados testes 

não paramétricos.  

Para comparar as medianas do ICT de variáveis que possuem três ou mais grupos de 

respostas, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis, enquanto que, para confrontar as medianas entre 

duas amostras foi empregado o teste de Mann-Whitney W. Para o fator idade, utilizou-se o 

teste de correlação de Spearman. O nível de significância adotado para todos os testes foi de 

5% (p<0,05). O programa usado para a realização das análises foi o STATGRAPHICS 

Centurion XVII, versão 17.1.06 (32 bits). 

 

2.3.2.4 Aspectos éticos 

 

Em relação aos aspectos éticos, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da universidade, tendo sido aprovado. Para a realização do termo de 

consentimento livre e esclarecido foram utilizados os requisitos mínimos de protocolo de 

pesquisa, fundamentado na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

A instituição pesquisada forneceu autorização formal para realização da mesma. A 

participação dos trabalhadores foi voluntária e mediante assinatura do termo de 

consentimento. Os resultados individuais foram tratados com confidencialidade, somente 

sendo apresentados os dados agregados. 

   

2.3.3 RESULTADOS 

 

Realizado o teste de consistência interna do questionário utilizado para mensurar o 

Índice de Capacidade para o Trabalho, por meio do coeficiente alpha de Cronbach, tem-se 

que o instrumento em questão, segundo Bland; Altman
23

 se apresentou confiável (α=0,76). 
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As características sociodemográficas, de estilos de vida, de saúde e relacionadas ao 

trabalho dos 361 professores estudados estão apresentadas na Tabela 7. A maior parte dos 

respondentes é do sexo masculino (55,7%), na faixa acima de 45 anos (43,1%), com idade 

média de 43,2 (dp=10,1), com extremos de 24 e 67 anos. Quanto aos aspectos familiares, 

75,9% são casados ou usufruem de união estável, 59,6% possuem pelo menos um filho e o 

percentual de professores responsáveis por cuidar de pessoa idosa ou com necessidades 

especiais é de 15,2% e 3,6%, respectivamente. 

Em relação ao estilo de vida e aos retornos de saúde da população do estudo, 83,4% 

dos investigados nunca fumou e 12,5% são ex-fumantes. Quanto ao consumo de álcool, a 

maioria não bebe (33%) ou o faz raramente, até 3 vezes ao mês (33,8). Sobre o índice de 

massa corporal (IMC), destacam-se os grupos de classificação pré-obesa e de peso normal. As 

atividades físicas são praticadas regularmente por 65,6% dos docentes. A qualidade do sono é 

considerada suficiente para 67,9% dos professores, sendo que 73,7% deles dorme entre 6 e 8h 

diárias.  

Algum tipo de doença mental foi relatado por 16,6%, enquanto 59% da amostra 

apontaram para, ao menos uma doença física, nos dois casos foram consideradas somente as 

ocorrências com diagnóstico médico. As cinco patologias mais reportadas pelos professores, 

com indicação clínica, foram lesão nas costas (16,62%), distúrbio emocional leve (14,96%), 

hipertensão arterial (12,74%), infecções repetidas do trato respiratório (12,47%), e lesão nas 

pernas/pés (12,19%). Entre os cinco principais distúrbios auto-referidos estão: distúrbio 

emocional leve (27,42%), doença da parte superior das costas ou região do pescoço com dores 

frequentes (14,96%), lesão nas costas (12,47%), obesidade (11,36%), e dor nas costas que se 

irradia para a perna (ciática), juntamente com problema ou diminuição da audição, ambas com 

(9,14%). 

Entre os principais resultados no que tange aos aspectos do trabalho, destaca-se o 

fato de que 82% dos professores possuem a principal renda da família, com 56,2% recebendo 

vencimentos acima de 12 salários mínimos. Uma pequena maioria (54,9%) possui jornada 

noturna de trabalho, mesmo que complementar a outro período matutino ou vespertino. A 

percepção da maior parcela de docentes (58,7%) foi de que as exigências de suas atribuições 

são exclusivamente mentais. Qualificado, mas com disposição de aprimoramento foi o item 

predominantemente (63,2%) assinalado pelos pesquisados quando questionados a respeito do 

preparo para o desempenho das suas atividades, enquanto 68,4% deles garante estar satisfeito 

com o seu trabalho. 
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Tabela 7 - Características sociodemográficas, de estilos de vida, saúde e de trabalho. 
Variável Categoria n % 

Sexo Feminino  160 44,3 

Masculino 201 55,7 
 

Faixa etária (anos) Até 35 99 27,4 

36 – 45 106 29,4 

>45 156 43,2 
 

Situação conjugal Solteiro 57 15,8 

Casado ou união estável 274 75,9 

Viúvo/Separado/Divorciado 30 
 

8,3 
 

Filhos Sim 215 59,6 

Não 146 40,4 
 

Cuida de pessoa idosa Sim 55 15,2 

Não 306 84,8 
 

Cuida de pessoa com 

necessidades especiais 

Sim 13 3,6 

Não 348 96,4 
 

Tabagismo Nunca fumou 301 83,4 

Ex-fumante 45 12,5 

Fumante 15 4,1 
 

Consumo de álcool Não bebe 119 33,0 

Até 3 vezes no mês 122 33,8 

1 ou 2 vezes na semana 99 27,4 

3 ou mais vezes na semana 21 5,8 
 

Atividade física Não pratica 114 31,6 

Somente nos finais de semana 10 2,8 

1 ou 2 vezes na semana 120 33,2 

3 ou 4 vezes na semana 104 28,8 

Diariamente 13 3,6 
 

Horas de sono Menos de 6horas 60 16,6 

De 6 a 8 horas 266 73,7 

De 8 a 10horas 35 9,7 
 

Qualidade do sono Insuficiente 116 32,1 

Suficiente 245 67,9 
 

IMC Baixo peso 4 1,1 

Peso normal 144 39,9 

Pré-obeso 144 39,9 

Obeso 69 19,1 
 

Retornos de saúde Doença mental 60 16,6 

Doença física 213 59,0 
 

Renda familiar (R$ / 

salários mínimos) 

1.761,00 - 4.400,00 (2 a 4,9 SM) 9 2,5 

4.401,00 - 7.040,00 (5 a 7,9 SM) 48 13,3 

7.041,00 - 10.560,00 (8 a 11,9 SM)  101 28,0 

≥10.561,00 (acima de 12 SM)  203 56,2 
 

Principal renda Sim 296 82,0 

 Não 65 18,0 

(Continua) 
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(Continuação) 

Variável Categoria n % 

Turno de trabalho Diurno 159 45,1 

 Noturno 11 3,1 

 Ambos 183 51,8 
 

Qualificação Não qualificado 5 1,4 

Qualificado com disposição de aprimoramento 228 63,2 

Qualificado 128 35,4 
 

Exigência Física 4 1,1 

Mental 212 58,7 

Ambas 145 40,2 
 

Satisfação Insatisfeito 22 6,1 

Indiferente 92 25,5 

Satisfeito 247 68,4 

Fonte: do autor. 

 

A média do índice de capacidade para o trabalho dos professores foi de 39,1 (dp=5,4) 

pontos, com escores extremos de 16 e 49. Do total da amostra investigada, 20,2% apresentou 

ICT na faixa ótima, entre 44 e 49. A Tabela 8 demonstra a classificação dos escores dos 

docentes pesquisados. A maioria (49,3%) apresentou ICT considerado bom, entre 37 e 43. 

Outros 27,4% mostraram escore entre 28 e 36, classificado como moderado, estando os 

demais (3,1%) com capacidade entre 7 e 26, estimada como baixa. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos docentes de acordo com o ICT. 

Classificação da Capacidade para o Trabalho Scores n % 

Baixa 07 – 27 11 3,05 

Moderada 28 – 36 99 27,42 

Boa 37 – 43 178 49,31 

Ótima 44 - 49 73 20,22 

Total - 361 100 

Fonte: do autor. 

 

As associações das variáveis com o ICT estão representadas na Tabela 9. Os fatores 

que apresentaram associação estatisticamente significativa com a capacidade para o trabalho 

foram: sexo (p=0,004), cuidar de pessoa idosa (p=0,002), atividades físicas (p<0,001), 

qualidade do sono (p<0,001), índice de massa corporal (p=0,013), doença mental (p<0,001), 

doença física (p<0,001), renda principal (p=0,039), exigência do trabalho (p=0,011) e 

satisfação (p<0,001).  
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Tabela 9 - Associações das variáveis com a capacidade para o trabalho. 

Variável Categoria n 
Média ICT 

(desvio-padrão) 
p-valor 

Sexo Feminino 160 38,30 (5,46) 0,004* 

 Masculino 201 39,83 (5,31) 
 

 

Faixa etária (anos) Até 35 99 38,99 (4,48) 0,763** 

 36 – 45 106 39,38 (5,27)  

 ≥46 156 39,10 (6,07) 
 

 

Situação conjugal Solteiro 57 39,07 (5,02) 0,188*** 

 Casado ou união estável 274 39,36 (5,53)  

 Viúvo/Separado/Divorciado 30 37,37 (5,03) 
 

 

Filhos Nenhum 146 39,7 (4,85) 0,109*** 

 1 78 38,49 (6,14)  

 2 114 39,46 (5,17)  

 3 ou mais 23 36,43 (6,71) 
 

 

Cuida de pessoa idosa Sim 55 38,17 (4,97) 0,002* 

Não 306 39,29 (5,46) 
 

 

Cuida de pessoa com 

necessidades especiais 

Sim 13 37,38 (5,16) 0,142* 

Não 348 39,22 (5,43) 

 
 

Hábito de fumar Nunca fumou 301 39,20 (5,26) 0,613*** 

 Ex-fumante 45 38,31 (6,50)  

 Fumante 15 40,67 (5,08) 
 

 

Alcoolismo Não bebe 119 39,03 (5,35) 0,685*** 

 Até 3 vezes no mês 122 38,95 (5,59)  

 1 ou 2 vezes na semana 99 39,69 (5,07)  

 3 ou mais vezes na semana 21 28,48 (6,62) 
 

 

Atividade física Não pratica 114 37,57 (5,40) <0,001*** 

 Somente nos finais de semana 10 39,30 (4,27)  

 1 ou 2 vezes na semana 120 39,98 (5,59)  

 3 ou 4 vezes na semana 104 40,66 (5,08)  

 Diariamente 13 42,46 (2,76) 
 

 

Horas de sono Menos de 6horas 60 38,40 (5,23) 0,241*** 

 De 6 a 8 horas 266 39,41 (5,50)  

 De 8 a 10horas 35 38,51 (5,14) 
 

 

Qualidade do sono Insuficiente 216 37,41 (5,42) <0,001* 

 Suficiente 245 39,98 (5,24) 
 

 

IMC Baixo peso 4 35,25 (4,03) 0,013*** 

 Peso normal 144 39,38 (5,23)  

 Pré-obeso 144 39,87 (5,25)  

 Obeso 69 37,41 (5,87) 
 

 

Retornos de saúde Doença mental 60 35,02 (4,97) <0,001* 

 Doença física 213 37,20 (5,16) 
 

 

Renda familiar (R$) 1.761,00 - 4.400,00 9 39,78 (7,21) 0,217*** 

4.401,00 - 7.040,00 48 39,79 (3,91)  

7.041,00 - 10.560,00 101 38,01 (6,10)  

 ≥10.561,00 203 39,54 (5,24) 
 

 

(Continua) 
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(Continuação) 

Variável Categoria n 
Média ICT 

(desvio-padrão) 
p-valor 

Principal renda Não 65 40,49 (4,67) 0,039* 

 Sim 296 38,86 (5,54)  

     

Regime de trabalho 20horas 6 40,83 (2,23) 0,247*** 

40horas 25 40,76 (5,22)  

Dedicação exclusiva 330 39,00 (5,46)  

     

Turno de trabalho Diurno 159 39,43 (5,58) 0,068*** 

 Noturno 11 35,09 (6,46)  

 Ambos 183 39,03 (5,16)  

     

Qualificação Não qualificado 5 37,20 (4,76) 0,190*** 

 Qualificado com disposição 

de aprimoramento 

228 
38,93 (5,43)  

 Qualificado 128 39,63 (5,43)  

     

Exigência Física 4 31,75 (5,19) 0,011*** 

 Mental 212 39,67 (5,07)  

 Ambas 145 38,60 (5,76)  

     

Satisfação Insatisfeito 22 33,27 (6,15) <0,001* 

Indiferente 92 35,78 (5,32)  

Satisfeito 247 40,93 (4,34)  

Fonte: do autor. 

* Teste Mann-Whitney (Wilcoxon) ao nível de 5% de significância; 

** Teste de Correlação de Pearson ao nível de 5% de significância; 

*** Teste Kruskal-Wallis ao nível de 5% de significância. 

 

2.3.4 DISCUSSÃO 

 

2.3.4.1 Capacidade de trabalho em professores universitários 

 

Conforme orientação, a confiabilidade do ICT deve ser avaliada a cada nova 

utilização do instrumento em uma população. Frente a características específicas em relação 

ao perfil demográfico, de saúde e inserção ocupacional, o desempenho das propriedades 

psicométricas do ICT pode não ser válido para outras populações trabalhadoras do país e a 

generalização dos resultados deve ser feita com cautela
21

. Na amostra investigada a 

consistência interna do questionário se mostrou confiável (α=0,76), do mesmo modo que em 

outros dois estudos no Brasil, um com trabalhadores do setor administrativo
24

, com (α=0,73), 

e outro entre trabalhadores de enfermagem
9
, com (α=0,90). 

Quanto à classificação do ICT apresentado pela amostra, tem-se que 69,5% dos 

indivíduos teve seu índice considerado como bom ou ótimo, onde as medidas recomendadas 

são, respectivamente, o apoio e a manutenção da capacidade para o trabalho. Outros 27,5% 

tiveram o escore apontado como moderado e 3% possuem baixa aptidão, o que demanda 
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melhora e restauração da capacidade de trabalho, nessa ordem
20,25

. Em pesquisas semelhantes, 

com professores de ensino superior, as médias do ICT são heterogêneas, com a maioria dos 

pesquisados com escores classificados como boa capacidade
17,26,7

. 

A capacidade para o trabalho é um processo dinâmico que sofre alterações ao longo 

da vida
12

. Entende-se, com isso, que existe uma relação entre essa capacidade funcional em 

professores e vários fatores, tais como as questões sociodemográficas, de estilo de vida, 

laborais e do próprio envelhecimento biológico dentro da estrutura de trabalho
27,18

. Tanto as 

características individuais inerentes ao educador, como os fatores contextuais no ambiente de 

trabalho podem limitar essa aptidão
28

. 

  

2.3.4.2 Fatores sociodemográficos 

 

Geralmente, os professores mais velhos costumam apresentar ICT menor do que os 

professores mais jovens ou de meia idade, da mesma forma que docentes do sexo feminino 

possuem capacidade funcional menor do que suas contrapartes masculinas
29

.  Nesta pesquisa 

é possível observar semelhança nos resultados no que se refere ao gênero. Essa condição em 

vários estudos é suportada pelo fato de mulheres muitas vezes dedicarem tempo e esforço no 

compromisso de dupla, docência e deveres domésticos
30,31

 ou ainda tripla jornada, quando 

concilia os anteriores ao ofício técnico de sua formação, dado como exemplo a situação em 

que a mulher é enfermeira, além de professora e responsável por afazeres domésticos
32

. 

No entanto, ao contrário das expectativas e de achados anteriores, nos quais o passar 

dos anos aumenta o risco de perda funcional, amparado pelo decréscimo das faculdades 

físicas e mentais, principalmente a partir dos 45 anos
33,34,35

, a idade não se manifesta como 

determinante no ICT dos professores desta amostra, assim como no trabalho com bombeiros 

finlandeses
36

, onde a idade avançada não está associada com a baixa capacidade funcional e 

nem sugere que o envelhecimento deprecia os recursos mentais desses profissionais. 

A responsabilidade familiar em alguns casos apresenta associação significativa com 

a capacidade para o trabalho nas mais diversas áreas de atuação. Buscou-se avaliar essa 

questão a partir de três frentes, cuidar de filhos, de idosos e de pessoa portadora de 

necessidades especiais, a primeira abordada em estudos com enfermeiras de um hospital 

público brasileiro e com professores de escolas estaduais paulistas
9,18

, porém as duas últimas 

percebidas como uma lacuna na literatura. Criar filhos e atender pessoas com necessidades 

especiais não apresentou correlação com o ICT, entretanto os 15,2% dos professores que 

cuidam de idosos de sua família apresentaram ICT significativamente menores que os demais.   
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2.3.4.3 Fatores ligados ao estilo de vida 

 

O estilo de vida dos docentes pesquisados foi analisado a partir das perspectivas do 

hábito de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas, da realização de atividades físicas, dos 

aspectos do sono e do índice de massa corporal. Destes, a relação com o álcool e o cigarro não 

apresentaram associação estatística significativa com a capacidade para o trabalho, enquanto 

praticar exercícios, a percepção a respeito do sono e o IMC foram determinantes no ICT dos 

investigados. 

A prática regular de exercícios físicos nos momentos de lazer do trabalhador é 

recomendada, principalmente com o avanço da idade, no intuito de manter, ou ainda prevenir, 

o declínio nas faculdades físicas e de adotar um estilo de vida saudável. Embora as 

evidências, para um efeito causal de atividade física regular na melhoria da capacidade de 

trabalho ainda seja limitado, existem provas suficientes, em geral, para se aconselhar uma 

vida fisicamente ativa em trabalhadores
37,38

.  No caso desta população de professores 

universitários, os escores de capacidade funcional entre os que praticam exercícios físicos 

regulares são significativamente melhores. 

O fator dormir bem, neste estudo, abordado a partir da percepção da qualidade do 

sono e não necessariamente da quantidade de horas dormidas por noite, mostrou ser um 

determinante na capacidade de trabalho dos docentes. Em outros trabalhos já havia sido 

demonstrada a associação entre a insônia ou insatisfação com sono e a aptidão laboral dos 

profissionais
9,18

. 

O aumento do índice de massa corporal, em uma investigação com profissionais de 

enfermagem, mostrou que a obesidade é uma das causas mais proeminentes de falha na 

manutenção da produtividade daqueles trabalhadores
9
. O IMC extremo, tanto baixo como 

elevado, tem sido associado com o risco de incapacidade permanente ou ausência de longo 

prazo motivada por alguma doença
39

.  

 

2.3.4.4 Retornos de saúde 

 

Entre os professores respondentes, 67,9% apresentaram pelo menos uma doença 

confirmada através de diagnóstico médico. Tanto que ambos os tipos de retornos de saúde, 

físicos e mentais, apresentaram correlação com a degradação da capacidade para o trabalho.  

Entre as principais patologias físicas informadas pelos pesquisados, diagnosticadas 

ou auto referidas, estão as doenças musculoesqueléticas, tais como as lesões nas costas, nas 
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pernas ou pés e na região do pescoço, o que reforça os números encontrados em professores 

na Finlândia
29

. Também entre as mais reportadas estão as infecções repetidas do trato 

respiratório e os problemas ou diminuição da audição. As condições do ambiente de trabalho 

normalmente são responsáveis diretas por esse tipo de adoecimento, dentre os itens trazidos 

do estudo com professoras do Ensino Infantil, Fundamental e Médio da rede municipal de São 

Paulo, tem-se os aspectos acústicos, de poeira, temperatura, umidade, iluminação, limpeza e 

tamanho da sala de aula
40

. 

Aspectos referentes à saúde são determinantes da capacidade de trabalho e, no caso 

dos professores, os sintomas vocais desempenham um papel central. Como limitação do 

presente estudo, tem-se a ausência de uma abordagem junto aos docentes a respeito do tema, 

já que no instrumento principal (ICT) a questão não está englobada diretamente, mesmo 

sendo um dos acometimentos mais comuns em profissionais dessa área
41,29

. Reforça-se que 

educadores dependem essencialmente de suas vozes para o bom exercício de suas atribuições, 

assim como também o desenvolvimento de um distúrbio de voz leva ao auto distanciamento 

do trabalho ativo do ensino
22

. 

Entre as doenças mentais mais relatadas pelos professores, destacam-se os distúrbios 

emocionais leves. Muitos estudos tratam, de maneira singular, a respeito dos efeitos do 

trabalho na saúde mental dos educadores, menciona-se, entre eles, a desvalorização 

profissional, baixa autoestima e ausência de resultados
1
, além de limitações de tempo e 

recursos, relação com colegas de profissão, falta de reconhecimento, condições de trabalho e 

clima organizacional
42,43

. 

 

2.3.4.5 Fatores relacionados ao trabalho 

 

Um dos fatores relacionados ao trabalho que apresentou associação estatística 

significativa com o ICT, no grupo de professores desta pesquisa, foi a remuneração. 

Entretanto, essa influência não se deu sobre a análise do valor dos vencimentos, mas no fato 

de ser a renda principal da família. Em outros estudos, a responsabilidade adquirida por ser o 

mantenedor familiar é apontada como questão estressora, o que acarreta, consequentemente, 

na diminuição da aptidão laboral do indivíduo
44,24,45

. 

Muitas vezes quando a carga de trabalho se sobrepõe à capacidade para tal finalidade 

apresentada pelo profissional, isso pode refletir em manifestações de fadiga, faltas ao 

trabalho, incidência de distúrbios musculoesqueléticos, além de desordens mentais
46,18

. Tanto 

a carga física quanto a mental, se mostraram determinantes da capacidade funcional neste 
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estudo. O ambiente educacional constitui componente importante na exigência do trabalho do 

professor, representado pela estrutura física, a organização das atividades, a distribuição de 

turmas, disciplinas e horários, comprometimento com outras responsabilidades além do 

ensino, tais como reuniões, expediente administrativo, orientação a alunos, preenchimento de 

relatórios, preocupação com o patrimônio material além de, em muitos casos, o exercício em 

cargos de chefia
3,47,48,49

. 

Os resultados desta investigação demonstram que a grande maioria dos professores 

está satisfeita no ofício. Uma vez que a satisfação está estreitamente relacionada ao ICT, o 

engajamento com a atividade desempenhada e a missão organizacional pode exercer um 

importante papel na promoção da capacidade para o trabalho
36

, e mais do que isso, manter os 

professores ativos por mais tempo
29

.  

Além da limitação em relação aos distúrbios da voz, anteriormente mencionado, as 

doenças mentais são abordadas superficialmente, onde na lista de 51 doenças oferecidas pelo 

instrumento de coleta de dados, apenas duas delas fazem menção aos problemas mentais, uma 

questiona acerca de distúrbios mentais leves e outra sobre os severos. Sugere-se como 

possibilidade de pesquisa futura um estudo longitudinal, uma vez que no estudo transversal as 

relações de causa e efeito não podem ser determinadas. 

Ao levar em consideração que os governos mundiais têm sofrido pressão para 

transformar os seus sistemas previdenciários e trabalhar com a possibilidade de prolongar a 

idade para aposentadoria, promover a questão de capacidade funcional da população ativa 

passa a ocupar lugar de destaque nas agendas de gestão de governos e organizações, assim 

como traz novas perspectivas para os trabalhadores a respeito da importância de manter uma 

vida saudável e com qualidade diante desse novo desafio. 

Este estudo demonstrou que, assim como em outras publicações com profissionais da 

área, o ICT médio dos professores universitários pesquisados permanece em uma faixa boa, 

apesar de a maior parcela deles estar acima dos 45 anos, idade considerada pela OMS como 

inicial para o envelhecimento do trabalhador. Essa condição confirma que não 

necessariamente existe a relação entre o envelhecimento cronológico e o funcional
33

. 

Em complemento, destaca-se a influência positiva dos fatores psicossociais, 

principalmente a satisfação, nos casos de capacidade adequada. Em relação às ocorrências de 

aptidão inadequada, as questões físicas e mentais ligadas à saúde do professor, ou ainda os 

aspectos de estilo de vida capazes de comprometer o bem-estar, mostram-se determinantes. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação apresentou como finalidade central analisar a capacidade para o 

trabalho e o envelhecimento funcional nos docentes da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR). Para atender este propósito, optou-se pela estrutura no formato de artigos 

encadeados, composto por três documentos usados para atingir também os objetivos 

específicos da pesquisa.  

No primeiro artigo, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, com o intuito de 

proporcionar ao pesquisador um arcabouço teórico acerca do tema, os instrumentos mais 

utilizados para mensurar a aptidão funcional, assim como os fatores de maior influência nessa 

condição. Além de auxiliar na escolha da ferramenta mais adequada a esta investigação, foi 

possível elaborar um quadro conceitual, que reúne em quatro grupos os fatores que 

apresentaram associação com a capacidade de trabalho em outras populações de 

trabalhadores, são eles: aspectos sociodemográficos, de estilo de vida, retornos laborais e de 

saúde. 

Selecionado o Índice de Capacidade para o Trabalho como instrumento ideal a ser 

aplicado junto aos docentes, no segundo artigo, foi possível mensurar a capacidade funcional 

desses profissionais e relacioná-la com as características individuais e particularidades do 

ambiente institucional. Encontrou-se nessa etapa que 69,5% dos professores da universidade 

tiveram seu índice considerado como bom ou ótimo, onde se tem como medidas, 

respectivamente, o apoio e a manutenção da capacidade para o trabalho. Ao avaliar o 

envelhecimento funcional da amostra, que pode ser entendido como a perda gradual da 

aptidão para o ofício, as médias do ICT entre as diferentes faixas etárias não apresentaram 

diferenças expressivas e nem demonstraram redução constante entre os professores dos 

grupos de idades distintas. No mesmo trabalho, pôde-se ainda concluir que fatores como o 

turno de trabalho, negativamente, além da satisfação e os relacionamentos com colegas, 

chefias e alunos, positivamente, são determinantes na capacidade para o trabalho dos 

professores pesquisados. 

A identificação dos fatores associados significativamente com a capacidade 

funcional dos professores da UTFPR, resultou no terceiro artigo desta dissertação. A partir de 

testes estatísticos, constatou-se que variáveis como o sexo do professor, cuidar de pessoa 

idosa, a prática de atividades físicas, a qualidade do sono, o IMC, apresentar doença mental 

ou física, responsabilidade pela renda principal da família, trabalhar a noite, a exigência do 

trabalho e a satisfação com ele, influenciam na aptidão funcional dos docentes investigados. 
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 Como limitações desta pesquisa, na etapa de revisão, verificou-se a ausência de um 

critério para a seleção dos artigos do portfólio bibliográfico, especificamente no que diz 

respeito ao fator de impacto ou Qualis do periódico no qual o documento é apresentado. Já no 

segundo trabalho, quando da análise dos resultados obtidos, sentiu-se a ausência da questão 

carga horária docente, que é apontada por diversas vezes em outros trabalhos com populações 

semelhantes. Em relação ao estudo dos fatores de influência, a restrição fica por conta do 

questionário ICT, que deixa de abordar os distúrbios da voz e o faz superficialmente em 

relação às doenças mentais, duas das principais demandas enfrentadas por professores no 

exercício da profissão. Sugere-se como possibilidade de pesquisa futura um estudo 

longitudinal, uma vez que neste, transversal, as relações de causa e efeito não puderam ser 

determinadas. 

   Por fim, é possível concluir que este estudo dissertativo oferece subsídio para as 

partes interessadas na promoção da capacidade funcional da população ativa, uma vez que o 

tema tem ocupado lugar de destaque nas agendas de gestão de governos e organizações. Traz 

também novas perspectivas para os trabalhadores a respeito da importância de manter uma 

vida saudável e com qualidade diante desse novo desafio global. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DO ICT 

 

1. Suponha que a sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 pontos. 

Assinale com X um número na escala de zero a dez, quanto pontos você daria para a sua 

capacidade de trabalho atual. 

 

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 seu trabalho? (Por exemplo, fazer esforço físico com partes do corpo) 

 

1 2 3 4 5 

Muito baixa Baixa Moderada Boa Muito boa 

 

3. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências 

mentais do seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver problemas, decidir a melhor 

forma de fazer) 

 

1 2 3 4 5 

Muito baixa Baixa Moderada Boa Muito boa 

 

4. Na sua opinião quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui 

atualmente. Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico. 

 

 
Em minha 

opinião 

Diagnóstico 

médico 

1. Lesão nas costas [    ] [    ] 

2. Lesão nos brações/mãos [    ] [    ] 

3. Lesão nas pernas/pés [    ] [    ] 

4. Lesão em outras partes do corpo. Onde? ______ que tipo de 

lesão?  
[    ] [    ] 

5. Doença da parte superior das costas ou região do pescoço 

com dores frequentes 
[    ] [    ] 

6. Doença da parte inferior das costas com dores frequentes [    ] [    ] 

7. Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática) [    ] [    ] 

8. Dor musculoesquelética afetando os membros (brações e 

pernas) com dores frequentes 
[    ] [    ] 

9. Artrite reumatoide [    ] [    ] 

10. Outra doença musculoesquelética. Qual?  [    ] [    ] 

11. Hipertensão arterial (pressão alta) [    ] [    ] 

12. Doença coronariana, dor no peito durante exercício (angina 

pectoris) 
[    ] [    ] 

13. Infarto do miocárdio, trombose coronariana [    ] [    ] 

14. Insuficiência cardíaca [    ] [    ] 



74 

 

15. Outra doença cardiovascular. Qual?  [    ] [    ] 

16. Infecções repetidas do trato respiratório (incluindo 

amigdalite, sinusite aguda, bronquite aguda) 
[    ] [    ] 

 
Em minha 

opinião 

Diagnóstico 

médico 

17. Sinusite crônica [    ] [    ] 

18. Asma [    ] [    ] 

19. Enfisema [    ] [    ] 

20. Tuberculose pulmonar [    ] [    ] 

21. Outra doença respiratória. Qual?  [    ] [    ] 

22. Distúrbio emocional severo (ex. depressão severa) [    ] [    ] 

23. Distúrbio emocional leve (ex. depressão leve, tensão, 

ansiedade, insônia) 
[    ] [    ] 

24. Problema ou diminuição da audição [    ] [    ] 

25. Doença ou lesão na visão (não assinale se apenas usa óculos 

e/ou lentes de contato de grau) 
[    ] [    ] 

26. Doença neurológica (acidente vascular cerebral ou 

“derrame”, neuralgia, enxaqueca, epilepsia) 
[    ] [    ] 

27. Outra doença neurologia ou dos órgãos dos sentidos. Qual?  [    ] [    ] 

28. Pedra ou doença da vesícula biliar [    ] [    ] 

29. Doença do pâncreas ou do fígado [    ] [    ] 

30. Ulcera gástrica ou duodenal [    ] [    ] 

31. Gastrite ou irritação duodenal [    ] [    ] 

32. Colite ou irritação do cólon [    ] [    ] 

33. Outra doença digestiva. Qual?  [    ] [    ] 

34. Infecção das vias urinárias [    ] [    ] 

35. Doença dos rins [    ] [    ] 

 
Em minha 

opinião 

Diagnóstico 

médico 

36. Outra doença geniturinária. Qual? [    ] [    ] 

37. Alergia, eczema [    ] [    ] 

38. Outra erupção. Qual? [    ] [    ] 

39. Outra doença de pele. Qual? [    ] [    ] 

40. Tumor benigno [    ] [    ] 

41. Tumor maligno (câncer). Onde? [    ] [    ] 

42. Obesidade [    ] [    ] 

43. Diabetes [    ] [    ] 

44. Bócio ou outra doença da tireoide [    ] [    ] 

45. Outa doença endócrina ou metabólica. Qual? [    ] [    ] 

46. Anemia [    ] [    ] 

47. Outra doença do sangue. Qual? [    ] [    ] 

48. Defeito de nascimento. Qual? [    ] [    ] 
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49. Outro problema ou doença. Qual? [    ] [    ] 

 

5. Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (Você pode marcar mais 

de uma resposta nesta pergunta) 

 

1 Na minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar 

2 Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo parcial 

3 
Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de 

trabalho 

4 
Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos de 

trabalho 

5 Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas 

6 Não há impedimento/eu não tenho doença 

 

6. Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho devido a problemas de saúde, consulta 

medica ou para fazer exame durante os últimos 12 meses? 

 

1 2 3 4 5 

De 100 a 365 

dias 
De 25 a 99 dias De 1 0a 24 dias Até 9 dias Nenhum 

 

7. Considerando sua saúde, você acha que será capaz de daqui a 2 anos fazer seu trabalho 

atual? 

 

1 4 7 

É improvável Não estou muito certo Bastante provável 

 

8. Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias? 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre 

 

9. Recentemente você tem se sentido ativo e alerta? 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre 

 

10. Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Raramente Às vezes Quase sempre Sempre 

 

  



76 

 

ANEXO B - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO I 

 

 


