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RESUMO

SILVA, Neuma Maria da. Avaliação da capacidade para o trabalho do servidor
público: um estudo de caso em uma Instituição Federal de Ensino Superior. 2009.
109f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2009.

A capacidade para o trabalho, considerada como resultante de um processo
dinâmico entre recursos do indivíduo em relação ao seu trabalho, sofre influência de
diversos fatores, como aspectos sociodemográficos, estilo de vida, processo de
envelhecimento e exigências do trabalho. Tendo como objetivo analisar a
capacidade para o trabalho em uma população de servidores públicos, o estudo
transversal analisou 132 servidores públicos voluntários, do setor de infra-estrutura,
em uma instituição federal de ensino superior do estado do Rio Grande do Norte,
nordeste, Brasil. Os dados foram coletados através de um questionário denominado
Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT. A análise das variáveis foi feita através
da estatística descritiva por meio das médias, desvios-padrão, mediana valores
mínimos e máximos dos escores das variáveis quantitativas. A análise conjunta das
variáveis foi feita por meio de regressão linear múltipla. Os Servidores apresentaram
capacidade para o trabalho baixa 11 (8,33%), moderada 31 (23,48%), boa 54
(40,91%), e Ótima 28 (21,21%). A análise múltipla, ajustada por idade, sexo,
educação, idade que começou a trabalhar, tempo de serviço, capacidade atual e
total de doenças, evidenciou que as variáveis que melhor explicaram a variação do
ICT foram a idade, capacidade atual e total de doenças. A pesquisa demonstrou que
75% dos servidores apresentaram ICT abaixo de 43 pontos - Capacidade baixa,
moderada ou boa e que apenas 25% dos servidores entrevistados apresentaram o
ICT acima de 43 pontos - ótima capacidade para o trabalho. De acordo com as
recomendações do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional - FIOH, para os
servidores que apresentarem esses escores devem ser implementadas medidas
cujo objetivo será: restaurar a capacidade para o trabalho que se encontre baixa,
melhorar a capacidade para trabalho moderada, apoiar a capacidade para o trabalho
bom e manter a capacidade para o trabalho ótimo. Portanto, recomendamos que o
ICT seja aplicado nas demais instituições federais de ensino superior da federação,
na perspectiva da realização de um diagnóstico real da situação de todos os seus
servidores, possibilitando a aplicação das referidas medidas tão necessárias à
recuperação e promoção da saúde de seus colaboradores.

Descritores: Capacidade para o trabalho. Índice de capacidade para o trabalho.

Servidor Público Federal.



ABSTRACT

SILVA, Maria da Neuma. Assessment of capacity for work of the public server: a
case study in a federal institution of higher education. 2009. 109f. Dissertation
(Master Graduation in Nursing). Post-Graduate Program in Nursing. Federal
University of Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2009.

The ability to work, considered as resulting from a dynamic process between the
individual resources in relation to their work, influenced from various factors such as
sociodemographic, lifestyle, aging process and requirements of work. Aiming analyze
the ability to work in a population of public servants, the study analyzed 132 public
servants volunteers of the infrastructure sector, in a Federal Institution of Higher
Education of the state of Rio Grande do Norte, Northeast, Brazil. Data were collected
through a questionnaire called the Index of Capacity for Work - ICT. The variable
analysis was done by using descriptive statistics of means, standard deviations,
median minimum and maximum values of the scores of quantitative variables. The
joint analysis of the variables was performed by multiple linear regression. The server
had low capacity to work 11 (8.33%), moderate 31 (23.48%), good 54 (40.91), and
Great 28 (21.21). Multiple regression analysis, adjusted for age, sex, education, age
started to work, length of service, current capacity and full of disease, showed that
best explained the variation of the CTI were age, current capacity and full of disease.
The survey showed that 75% of the servers showed ICT below 43, so capacity low,
moderate or good and only 25% of respondents had the CTI servers over 43 points,
so great capacity for work. According to the recommendations of FIOH - Finnish
Institute of Occupational Health, for servers that have these scores be implemented
whose objective is to restore the ability to work which is low, improving the capacity
for moderate work, support the capacity for the good work and maintain the ability to
work great. Therefore, we recommend that the ICT is implemented in other units of
the IFES survey in the perspective of achieving a real situation of all its servers,
enabling the implementation of these measures as necessary to promote recovery
and health of its employees.

Keywords: Capacity for work. Index of capacity for work. Federal public server.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo se insere na temática de saúde do trabalhador, em

particular, na saúde do servidor público que, em virtude da gravidade de sua situação

no país, vem sendo colocada como um dos pontos de destaque nos debates, nas

discussões e lutas dos movimentos sociais organizados exigindo mudanças efetivas

nas políticas públicas, dentre elas, as de saúde e segurança no trabalho.

As mudanças no mundo do trabalho como conseqüente resultado da

globalização, trouxeram, sobretudo a precarização das condições do trabalho. No

transcorrer desse cenário toda a sociedade vem acompanhando nos últimos anos, o

debate organizado na área de saúde do trabalhador. Acredita-se que esse debate vem

ocorrendo principalmente em razão de diversos fatores como: os elevados índices de

doenças e acidentes de trabalho; a falta de garantia de uma assistência ao trabalhador

vítima de acidente ou doença do trabalho; a morosidade na implantação das políticas

de atenção ao trabalhador.

Percebe-se que os avanços alcançados através do ordenamento legal, a partir

das determinações da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Constituição

Federal brasileira, da Lei Orgânica de Saúde (LOS), do Sistema Único de Saúde (SUS),

das Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dos

Decretos e Portarias, não asseguraram por si só, que a sociedade brasileira pudesse

observar um declínio nos referidos índices.

Assim os trabalhadores através de seus representantes legais, as entidades

sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) entre outros, sinalizaram

junto ao atual governo federal, a necessidade de debater estratégias emergenciais que

se contrapusesse a tal realidade. Para tanto foi instalada uma mesa de negociação

para estudar e propor encaminhamentos relacionados ao tema.

Destaca-se como um dos encaminhamentos resultante dos debates

estratégicos, no ano de 2005, onde os trabalhadores organizados em movimentos

sociais deflagraram pré-conferências, conferências municipais e estaduais, cujos

debates, sob a luz do tema: “trabalhar sim, adoecer não” resultou na III Conferência
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Nacional de Saúde do Trabalhador. Essa estratégia foi definida na tentativa de garantir

a ampliação da participação de todos os segmentos da sociedade nos debates.

Nesse contexto vale ressaltar que um dos pontos bastante enfatizado foi à

situação dos servidores públicos, que pela total ausência da definição de uma política

de seguridade social mais conseqüente, inclusive de promoção e segurança nos

ambientes de trabalho, bem como de assistência à saúde, vem engrossando as fileiras

dos adoecidos, inválidos e afastados do trabalho.

Atentos e decididos, os trabalhadores vêm garantindo junto ao atual governo a

implementação das ações, podendo ser observadas através da criação da Rede

Nacional de Proteção à Saúde do Trabalhador (RENAST) e dos Centros de Referência

em Saúde do Trabalhador (CEREST). A finalidade desses órgãos é garantir a

viabilidade das políticas públicas que amparem e atendam ao trabalhador quando o

mesmo precisar.

Dentro dessa estrutura de organização encontramos ainda os órgãos

importantes que irão acompanhar o desenvolvimento das ações. São eles chamados

“organismos de controle social” dentre os quais, os Fóruns Estaduais de Proteção ao

Meio Ambiente de Trabalho – FEPMAT que funcionam em cada estado da Federação

com o apoio das Procuradorias Regionais do Trabalho.

Outro órgão é a Comissão Interinstitucional em Saúde do Trabalhador – CIST,

que funciona dentro da estrutura dos conselhos de saúde. Geralmente essas

comissões funcionam com encontros mensais, sendo seus participantes representantes

dos vários seguimentos, tais como, patronato, trabalhadores, CEREST, Instituto

Nacional de Seguridade Social (INSS), Federações, Sindicatos e Universidades. As

reuniões são de caráter deliberativo, com encaminhamentos de acordo com a pauta

apresentada. O FEPMAT desempenha também um trabalho educativo junto aos

trabalhadores e empresários, através da realização de cursos, palestras, seminários e

audiências públicas. A CIST acompanha e supervisiona o trabalho dos CEREST.

Percebe-se, diante desse contexto que mais conquistas sociais foram

alcançadas, devendo o estado brasileiro através de seu governo definir políticas que

atendam a tamanha demanda.
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Nesse sentido, o atual governo procurando suprir lacunas historicamente

deixadas pelos governos anteriores e preocupado com a situação dos servidores

públicos, vem apresentando importantes iniciativas no sentido de garantir a implantação

de uma política nacional de valorização dos servidores públicos civis federais.

No conjunto de proposições governamentais que integram essa nova política,

situam-se a regulamentação e a modernização do arcabouço legal da seguridade social

do servidor, com destaque para as questões de saúde ocupacional, a implantação e o

funcionamento de um sistema integrado de gestão nessa área, pautado na

uniformização dos procedimentos periciais através da elaboração de normas técnicas e

legais.

Isto posto entendemos que as IFES ocupam papel imprescindível na

construção de um Sistema que comporte a Política de Atenção à Saúde do Servidor

Público Civil Federal, sobretudo contribuindo com a realização de estudos e pesquisas.

Diante deste contexto de mudanças significativas para os servidores públicos

surge também a aprovação da Lei 11.091/2005 que dispõe sobre a estruturação do

Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação (PCCTAE) no

âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério de Educação. Esta

Lei traz no seu bojo elementos que vem consolidar as políticas relacionadas à saúde

ocupacional dos servidores.

Esse aspecto é considerado um avanço no sentido de garantir que o

desenvolvimento das pessoas ocorra de forma integral, contemplando as dimensões

humanas incluindo-se a saúde e sua relação com o processo de trabalho.

Com a aprovação dessa Lei surge o Decreto 5.824/2006 que estabelece os

procedimentos para concessão do Incentivo à Qualificação, tendo no seu anexo II a

descrição dos ambientes organizacionais e suas respectivas atividades, totalizando dez

ambientes.

Dentre os ambientes organizacionais, cabe ao Administrativo a gestão de

administração e desenvolvimento de pessoal, saúde do trabalhador, higiene e

segurança no trabalho, assistência à comunidade interna através das seguintes

atividades: elaborar, executar e avaliar uma política de desenvolvimento de pessoas e

dos programas de capacitação e de avaliação de desempenho; análise de ocupações e
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profissões; proposição e operacionalização de modelos para definição do quadro de

pessoal e a sua distribuição nas diversas áreas da instituição; análise, identificação e

reformulação dos fluxos e rotinas de trabalho; realização de atividades que propiciem a

melhoria da qualidade de vida na instituição; desenvolvimento de políticas de

integração social ou reintegração social; estabelecimento de políticas de reabilitação

profissional; realização de exames pré admissionais, periódicos e especiais dos

servidores; elaboração da política de saúde ocupacional e expedição de normas

internas e orientações; proposição e aferição dos indicadores dos aspectos de higiene e

segurança e medicina no trabalho e correção dos problemas encontrados; realização

de inquéritos sanitários, de doenças profissionais, de lesões traumáticas e estudos

epidemiológicos; inspeções dos locais de trabalho; elaboração de laudos periciais sobre

acidentes do trabalho, doenças profissionais, e condições de insalubridade e

periculosidade.

O Decreto 5.825/2006 referente a mesma Lei, estabelece as diretrizes para a

elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos

Cargos Técnicos-Administrativos em Educação, em cada IFE e define em seu artigo 3º,

alguns conceitos para o devido cumprimento do que está estabelecido na referida Lei,

dentre eles destacamos o descrito no inciso VIII referente ao Dimensionamento como

sendo um processo de identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de

trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais, considerando as

inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da IFE.

No seu artigo 6º, inciso I, estabelece que o dimensionamento dar-se-á mediante

a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à

saúde ocupacional.

No seu artigo 8º, parágrafos 1º ao 3º, traz como objetivo do Programa de

Avaliação de Desempenho a promoção do desenvolvimento institucional, subsidiando a

definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da

qualidade dos serviços prestados a comunidade e que o resultado do referido programa

deverá fornecer indicadores que subsidiem o planejamento estratégico, visando ao

desenvolvimento de pessoal da IFE, propiciar condições favoráveis à melhoria dos

processos de trabalho, identificando e avaliando o desempenho coletivo e individual do
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servidor, consideradas as condições de trabalho, subsidiar a elaboração de programas

de capacitação e aperfeiçoamento, bem como o dimensionamento das necessidades

institucionais de pessoal e de políticas de saúde ocupacional.

O mesmo artigo, diz ainda que os instrumentos a serem utilizados para

avaliação de desempenho deverão ser estruturados, com base nos princípios de

objetividade, legitimidade e publicidade e na adequação do processo aos objetivos,

métodos e resultados definidos neste Decreto.

A IFES onde foi realizada a pesquisa foi fundada em 1958 e federalizada em

1960. Embora tendo sido considerada em 2008, a primeira Universidade do nordeste e

décima oitava no Brasil, a Instituição durante a construção da sua história, vem

enfrentando a cada década de sua existência, avanços e recuos condizentes com cada

momento histórico em que se conformam as concepções e as práticas voltadas para os

serviços públicos no país.

No entanto, apesar do primeiro lugar no ensino e implantação dos programas

acima referidos, no tocante a atenção a saúde do servidor, observa-se uma realidade

que se apresenta como desafio a ser enfrentado pela mesma.

Acreditamos que tal realidade venha contribuindo de maneira significativa com

a situação atual de saúde/doença dos servidores observada na rotina diária dos

serviços, caracterizada entre outros problemas, pelo absenteísmo e pelo número

crescente da força de trabalho com capacidade para o trabalho comprometida, seja

pela idade (capacidade funcional), ou por doenças: crônicas, adquiridas no trabalho,

relacionadas ao trabalho, por acidente em serviço ou outros fatores, como por exemplo,

seu estilo de vida.

Por outro lado, observa-se a política dessa IFES que nas últimas décadas, vem

implementando estratégias para a melhoria da saúde dos servidores. Exemplo disso foi

a criação do Serviço Especializado em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho

(SESMT) em 1988. O SESMT surgiu a partir da reivindicação de um grupo de docentes

ao reitor, preocupados com a notificação da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) do

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sobre o número de servidores que

trabalhavam em ambientes periculosos e insalubres.  A criação do SESMT está

preconizada pela Norma Regulamentadora número 4 (NR4/MTE) e têm por finalidade
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desenvolver as ações de proteção, prevenção e atenção no sentido de prevenir e

corrigir toda e qualquer situação que possa causar acidente e adoecimento do

trabalhador formal. Essas ações devem ser desenvolvidas através do funcionamento de

dois programas: O Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional (PCMSO) e o

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Para a composição do SESMT inicialmente foram nomeados servidores

docentes, que tinham especialização na área de Segurança e Medicina do Trabalho.

Estes servidores tinham como missão dupla continuar em suas atividades para a qual

foram contratados e fazer funcionar o referido serviço. Começaram pela realização de

laudos periciais para fins de concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade.

Devido a sua dupla função não puderam avançar no desenvolvimento das demais

ações referentes ao Programas.

Sendo assim, pela ausência de concurso para contratar estes profissionais, o

SESMT não funcionou a contento ao longo de dez anos. Só então a partir de 1998,

conseguiu-se vagas para 4 profissionais médicos do trabalho (correspondendo a uma

carga horária total de 80 horas semanais). Mesmo assim pelo expressivo contingente

de servidores e tão complexa e diversa realidade no tocante a estrutura e riscos

presentes nos ambientes de trabalho, pouco pode ser realizado por estes profissionais

contratados, continuando ainda uma equipe subdimensionada, prejudicando o

desenvolvimento das ações que garantam o funcionamento do setor.

Mesmo assim, diante de todos os limites e dificuldades, a IFES continuou

acreditando na possibilidade de conseguir, mesmo de forma incipiente, ajuda para

cumprir com suas obrigações sociais com sua força de trabalho. Essa perseverança

pode ser observada pela manutenção do funcionamento do Departamento de

Assistência ao servidor - DAS com recursos próprios. A questão financeira do DAS

também foi se agravando ao longo dos anos, posto que os seus recursos já não

cobriam as ações curativas para os servidores e ainda estender a assistência prestada

aos seus dependentes  e aos alunos residentes.

Nesse sentido, constata-se que apesar de todos esses esforços, as ações de

promoção e prevenção da saúde ocupacional do servidor continuavam à espera de
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recursos para serem realizadas, agravando ao longo dos anos a situação de saúde dos

servidores anteriormente referida.

Recortes dessa realidade podem ser observados nos resultados de um estudo

piloto realizado no ano de 2002, intitulado, Contribuição ao conhecimento sobre o Perfil

de Morbidade dos servidores, a partir de dados registrados pela Junta Médica Oficial da

Instituição.

Nesse estudo, ficou demonstrado que, em 2002, a Instituição possuía um

contingente de 5.124 servidores ativos, sendo 47,8% do sexo feminino e 52,2%

masculino. Já com relação a idade não foi observada este  equilíbrio. As maiores

concentrações estavam a partir de 30 anos, estando em primeiro lugar a faixa etária

compreendida entre 40 a 49 e 50 a 59 (76%), portanto, hoje seis anos depois da

realização do estudo, os servidores encontram-se em sua maioria com idade acima de

36 anos (17%), e 76% acima de 46 anos. SILVA et al (2002). Considerando que os

estudos que relatam que a capacidade funcional começa a declinar a partir dos 45

anos, essa realidade se torna mais grave comparada ao ano que o estudo foi realizado.

Podemos então concluir que há a necessidade de se verificar como anda a

capacidade para o trabalho dos servidores dessa IFES.

Considerando o novo cenário no tocante a política governamental, rico em

possibilidades de avanços no âmbito da saúde ocupacional do servidor público e diante

do quadro preocupante apontado pelo referido estudo, e ainda, em virtude de minha

inserção profissional como enfermeira integrante da equipe multiprofissional e

coordenadora da Divisão de Higiene Segurança e Medicina do Trabalho (DHSMT –

DAS) que integra a estrutura funcional da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, decidi

por realizar o presente estudo.

Diante desse contexto gostaria de destacar algumas constatações observadas

no cotidiano de trabalho, quando atendíamos aos servidores. Logo que assumi o cargo

de Diretora da DHSMT em agosto de 2003, se deu minha primeira aproximação com a

realidade onde ocorria o fenômeno estudado nesta pesquisa.

Na análise dos procedimentos solicitados para o serviço de perícia médica

desta divisão, comecei a constatar que entre eles havia algumas diferenças das

solicitações para fins de afastamento do trabalho por motivo de saúde. Tais
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solicitações, formuladas através de processos onde constavam na capa dos mesmos,

no local reservado para anotar o assunto ou motivo do requerimento, o termo:

“readaptação”. Tais processos nos eram remetidos pela chefia imediata do servidor

quando o mesmo apresentava algum problema de saúde que não conseguia mais

trabalhar como antes.

Diante de tal constatação iniciei uma busca sistemática e contínua para

entender todas as fases e pessoas envolvidas na condução do processo, desde a

solicitação até sua conclusão, bem como o conceito dos novos termos: adaptação e

mensuração.

Os profissionais (assistentes sociais e médicos peritos) informaram que quando

o servidor apresenta comprometimento da saúde, ocasionado por doença prevista na

legislação, o mesmo seria aposentado por invalidez. No entanto se esse

comprometimento impede de realizar as atividades inerentes ao cargo para o qual foi

contratado e a doença não esta prevista na lei, abria-se o processo.

Outra situação seria solicitada pelo próprio serviço de perícia médica quando o

servidor completasse dois anos consecutivos de licença para tratamento da própria

saúde. O Regime Jurídico Único (RJU) estipula esse período como prazo máximo para

manter-se afastado do trabalho. Nesses casos o servidor era encaminhado a fazer uma

mensuração com o médico do trabalho (quando houvesse na instituição), caso contrário

o próprio perito mensurava.

Essa mensuração era realizada da seguinte forma: o médico do trabalho, diante

de uma lista de atividades estipulada pela Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)

de acordo com o cargo que o servidor ocupa na Instituição, iniciava o procedimento. Ao

lado de uma relação de atividades, o profissional perito ia marcando com a palavra

“sim” para aquelas que ainda pudesse realizar e com a palavra “não” para aquelas que

o servidor não conseguisse mais fazer devido apresentar um comprometimento

ocasionado pela doença a qual ele é portador.

Após este procedimento (mensuração) o resultado poderia apontar para os

seguintes encaminhamentos: o servidor que apresentasse acima de 70% de atividades

inerentes a seu cargo deveria ser encaminhado para o setor responsável para dar
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prosseguimento ao processo solicitando ao Ministério da Educação (MEC) para a

readaptação do servidor.

Antes disso, o Departamento de Pessoal – DP deveria encaminhar à Perícia

Médica uma lista tríplice onde pelo menos três cargos pudessem ser apontados, como

os possíveis de serem ocupados pelo novo readaptando.

De posse destas informações, o processo retornava para a perícia médica, para

a mesma se pronunciar a respeito de qual o cargo melhor se adaptaria para o servidor

em condição de avaliação. Concluída esta fase, o resultado era encaminhado para o

Departamento de Desenvolvimento de pessoal – DDRH, e este finalmente se

responsabilizariam para encaminhar ao Ministério de Educação e Cultura – a situação

ocupacional do servidor.

Por outro lado, para aqueles que não atingissem os 70% de perdas seria

reconduzido ao seu posto de trabalho ou ainda poderia ser removido para outra

unidade de lotação.

Outra realidade também pode ser percebida, alguns servidores nem chegavam

ao serviço de perícia médica, apenas portava um atestado do seu médico particular,

onde normalmente podia se ler no seu conteúdo: “não pode exercer atividades que

exija esforço físico”. Os referidos atestados ficavam arquivados na secretaria de sua

unidade de lotação ou com o próprio servidor. Por sua vez o servidor ficava no seu

posto de trabalho, na maioria das vezes sem poder fazer o serviço pelo limite

ocasionado pela doença ou em outras situações fazendo o trabalho incompatível com

os limites que tenha sofrido.

Algumas vezes, os servidores em seus relatos durante o atendimento no

serviço de saúde, relatavam ficar bastante desconfortáveis, pois parecia para os

colegas de trabalho que o mesmo não queria mais trabalhar. Relatos por parte das

chefias também foi possível observar dizendo da dificuldade que tinham diante do

servidor com limites para realizar suas atividades, sobretudo, aqueles cujas atividades

demandem esforço físico, tendo em vista que o serviço que ele era capaz de realizar

necessariamente demanda esse tipo de esforço.

Diante dessas constatações, incluindo-se aquelas observadas nos processos, e

considerando ainda o que consta sobre a readaptação de função no Regime Jurídico
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Único (RJU), Lei 8.112/90 no seu artigo 24 parágrafo primeiro, concluímos, então, que a

readaptação é um direito do servidor, portanto deverá ser viabilizada.

Esse fato nos remeteu a começar a perceber os primeiros problemas na

condução da avaliação da saúde do servidor.

Essa primeira aproximação com a realidade dos servidores que necessitavam

de avaliação nos levou a alguns questionamentos:

Quais dimensões eram consideradas na avaliação desses servidores? Pelo que

pude observar, o método utilizado considerava apenas a visão dos especialistas, posto

que não percebemos no decorrer dessa avaliação, referências da opinião do servidor,

como parte envolvida no processo avaliativo. Por exemplo, em casos nos quais, na

opinião do próprio servidor ele poderia permanecer no seu posto de trabalho após a

avaliação ou naqueles em que o servidor considera imperativa a sua remoção para

outro setor. Quais as tarefas que o servidor pode ainda realizar na sua própria opinião?

Também não encontramos referência neste modelo de avaliação, sobre a

opinião da outra parte envolvida nesse contexto, a chefia. Percebemos ainda, a

ausência de informações sobre as condições ambientais do local de trabalho onde o

servidor vivencia seu cotidiano de trabalho. Quais fatores estão influenciando esse

limite de capacidade para o trabalho, se apenas a doença, ou outros ligados a

relacionamento pessoal ou questões ligadas ao próprio aspecto subjetivo do servidor

em avaliação.

É importante ainda se perguntar, em casos de afastamento temporário ou

permanente do servidor, quem irá complementar suas atividades e onde esse servidor

ficará durante o transcorrer de todo processo, trabalhando ou afastado, e por quanto

tempo. Quem iria orientar a chefia e quem irá acompanhar esse servidor em caso de

afastamento, de remoção e necessidade de readaptação? Como os profissionais de

saúde poderiam atender a tamanha demanda, em tão pouco espaço de tempo,

considerando a escassez de profissionais nos serviços públicos de saúde? Poderia

envolver outros profissionais que não seja o médico?

Diante de tantas perguntas após minhas reflexões pude entender que pela

minha experiência como profissional enfermeiro, venho atuando em saúde pública

desde a minha graduação em 1989. Pelo conhecimento adquirido com essa prática,
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percebo claramente a importância do meu papel, bem como, a constatação que a

abordagem multidisciplinar, cuidando do ser humano dentro de uma visão integral seria

a mais adequada.

Nesse contexto, poderia se perguntar até que ponto essas avaliações vêm

atendendo as reais necessidades desses servidores e da Instituição. Existiria um outro

método complementar que poderia atender tamanha complexidade?

Durante a referida fase de aproximação da realidade, tentando entender a

situação do servidor em processo de avaliação, surge uma esperança, no final da

primeira gestão do governo atual. Tal esperança foi expressa através da criação e

aprovação do Sistema Integrado de Saúde Ocupacional – SISOSP.

Nessa perspectiva foi criada no ano de 2003, a Coordenação Geral de

Seguridade do Servidor (CGSS), dentro da estrutura da Secretaria de Recursos

Humanos (SRH) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Preocupados com os elevados índices de afastamentos do trabalho por

doenças, inclusive ocupacionais, e aposentadorias precoces em expressivos

contingentes de servidores foi criado o SISOSP (Dec. nº 5.961/2006 e Portaria. 1.675/

2006), denominado inicialmente de Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do

Servidor Público (SISOSP).

No elenco dos procedimentos preconizados em seu manual inclui-se a

reabilitação e as perícias em saúde. Para a realização de tais procedimentos, entre as

suas etapas, encontramos a avaliação da capacidade laboral, em função de patologias

adquiridas pelo servidor durante sua fase ativa.

Na organização do processo de implantação do SISOSP durante o ano de

2006, foram realizadas visitas as regiões do país, onde na oportunidade fazia-se um

treinamento com a carga horária de 40 horas sobre o sistema, sua fundamentação,

criação e funcionamento. No caso da região nordeste pela sua ampla dimensão

geográfica, houve mais de uma visita.  No estado do Rio Grande do Norte, o referido

treinamento ocorreu em abril de 2007 na cidade de Natal, no Centro Federal de Ensino

Superior – CEFET, cuja organização contou com a parceria da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte – UFRN.
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Durante o treinamento foi esclarecido pelo Coordenador do SISOSP, que a sua

implantação só ocorreria com a publicação no Diário Oficial, e que o mesmo seria

regionalizado, funcionando da seguinte forma: um dos Órgãos Públicos Civis Federais

do estado recepcionaria o Sistema e acolheria os servidores das demais Instituições. E

ainda, que o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG recomendava

que as Universidades seriam parceiras do Sistema, sediando e coordenando o mesmo.

Tal escolha justificava-se pela estrutura e funcionamento apresentada pelas Instituições

Federais de Ensino Superior (IFES), que têm como tradição, no seu cotidiano a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Soma-se a esta prerrogativa, a informação de que algumas dessas IFES

possuem serviços de saúde exclusivos para seus servidores já funcionando há algum

tempo, como por exemplo, a IFE onde se realizou a pesquisa. Acredita-se, portanto,

que através de uma parceria firmada entre o MPOG, as IFES e seus Departamentos

Acadêmicos, haja a possibilidade da construção de um ambiente propício para

implantação e funcionamento de um sistema, cujos princípios sejam de integralidade,

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e que tenham como estratégia de ação o uso

da epidemiologia, subsidiando a realização de estudos e pesquisas.

No que diz respeito aos recursos humanos para trabalharem no referido

Sistema, aqueles que de alguma forma já atuarem nos serviços de saúde, atendendo

aos servidores destes órgãos (IFES), poderão migrar para o Sistema ou não. O quadro

seria completado através de concurso específico para esse fim.

Com a criação do SISOSP iniciava-se o delineamento de uma política de

seguridade social baseada nos princípios de integralidade, equidade e universalidade

através da uniformização dos procedimentos, definição de instrumentos que garantiriam

a tão esperada política de valorização do servidor, possibilitando atender a todos os

servidores públicos civis federais, fazendo com seus vértices: assistência social

(pagamentos de auxílios, como alimentação, creche, transporte), saúde suplementar,

saúde ocupacional e previdência, passassem a ter um norteador comum, privilegiando

uma gestão eficiente e valorizando o servidor (Brasil, 2006).

Tal política fundamentava-se na constatação, observada através dos processos

que chegam ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, que existe
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um descompasso entre esses vértices provocando grandes perdas ao servidor e ao

Estado, com danos diretos e indiretos para a sociedade. E ainda, considera que

especificamente no caso dos serviços de saúde e de perícia médica, é flagrante a

diferença de tratamento dado a matéria por diversos órgãos e entidades do SIPEC,

fazendo com que muitas vezes servidores de órgãos diversos, com a mesma patologia,

tivessem encaminhamentos administrativos diferentes, não respeitando, dessa forma

nem a administração pública e nem o servidor.

Pensamos que o processo do ponto de vista legal estivesse solucionado, então

os profissionais de saúde começaram a acreditar que uma nova era estivesse

começando. No entanto notamos sinais de retrocessos na operacionalização deste

processo. Tal constatação justifica-se pelo fato de que nesse momento reservado para

a implantação do SISOSP, com previsão de ocorrer até o ano de 2012, nem ao menos

se iniciou. Em dezembro de 2007, iniciou-se um novo debate em nível nacional pelo

MPOG, para uma redefinição dos objetivos propostos pelo sistema a ser implantado,

por acreditar que essa política não venha atender a tão complexa realidade.

Diante dessa nova conjuntura novas indagações ressurgem: como fica o

servidor público que espera ao longo de todos esses anos, para ser atendido e como

ficarão no futuro ora saudáveis.

Durante esse processo surge um novo nome denominando essa política –

Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), “como um processo de

construção coletiva”. Para tanto a Instituição pesquisada através de sua Divisão de

Higiene e Segurança e Medicina do Trabalho – DHSMT vem garantindo a participação

nos encontros nacionais, onde acontecem oficinas, debates de temas relacionados com

a matéria: perícia médica no RJ, experiências em vigilância a saúde do servidor em São

Paulo e I Encontro Nacional de Saúde do Servidor em Brasília – 2008. Ao final do

encontro foram elaborados documentos que nortearão os debates na I conferência

Nacional de Saúde do Servidor Público, programada para acontecer em 2009.

Nos referidos debates desses encontros temos refletido nosso entendimento:

enquanto ocorrem as discussões na construção do novo modelo, há um passivo que

precisa urgentemente ser atendido, portanto priorizado.
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Nesse sentido concluímos que existem avanços pelo fato de nunca na história

do serviço público estar presente na agenda do governo debate dessa natureza,

inclusive com toda revisão do ordenamento legal, ao mesmo tempo, pelo quadro

preocupante que os servidores apresentam como resultante da ausência da efetivação

dessa política nos deixa com sentimento de bastante preocupação, ao avaliar qual o

prognóstico dessa comunidade: os servidores públicos, civis federais.

É nesse cenário cheio de possibilidades que corroboramos com a importância

da participação das Universidades na realização de estudos e pesquisas, que possam

trazer a luz do conhecimento científico qual a real situação da saúde desses

trabalhadores.

Nesse sentido, decidimos pela realização da presente pesquisa. Não

pretendemos descobrir a solução de todos os problemas, mas trazer uma colaboração

no sentido de possibilitar novas formas de avaliação que venha somar a todas as

frentes necessárias na construção dessa política com novo olhar para o servidor.

Considerando-se que a capacidade para o trabalho de forma objetiva não pode

ser medida com um simples instrumento e que a visão do próprio trabalhador é tão

importante quanto a visão dos especialistas (TUOMI et all, 2005), e ainda, que o

modelo de avaliação realizada pelos profissionais peritos do DAS-PRH, não contempla

as duas dimensões, concluímos pela investigação da capacidade para o trabalho a

partir de outra abordagem. Dessa forma, buscamos analisar, qual a real situação da

capacidade para o trabalho dos servidores da SIN, setor pertencente a uma IFES,

baseado em um instrumento de avaliação diferente do utilizado atualmente pelo DAS-

PRH.

Nesse contexto, poderia se perguntar até que ponto essas avaliações vêm

atendendo as reais necessidades desses servidores. Por outro lado, fui constatando

também que nesse processo avaliativo era considerada somente a visão dos

especialistas de saúde, negligenciando a parte envolvida e não ouvida - o próprio

trabalhador.

Percebemos que os servidores desta IFES ao serem avaliados em sua

capacidade para o trabalho, utilizando-se o método atual de mensuração do DAS-PRH,

não apresentam nos seus resultados de forma detalhada o comprometimento de sua
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saúde, posto que o referido modelo não contempla os níveis de gradação dessa

capacidade, somente apontando se estes servidores estão aptos ou não para o

exercício do seu trabalho. E principalmente, que esta avaliação de capacidade é

afirmada exclusivamente pelos peritos, através da aplicação do instrumento de

mensuração funcional.

Percebemos que essa forma de avaliação não favorecia ao servidor e nem à

própria Instituição.  Por um lado, a avaliação considerava o trabalhador apto para o

trabalho e este se sentia doente, o trabalhador tentava conseguir outras licenças, por

um período de dois anos, como lhe permitia seus direitos previstos no RJU e após esse

tempo, voltava ao trabalho ou pedia aposentadoria. Nesse caso, as licenças sucessivas

prejudicava o seu trabalho e ao próprio trabalhador, posto que neste tempo ele não era

reavaliado com a possibilidade de ser remanejado para outro setor mais adequado às

suas atuais capacidades laborais e nem treinado para essa nova função. Após o

período de licenças por doença, muitos dos servidores pedem aposentadoria por

invalidez. Essa aposentadoria por sua vez, também não ocorre de forma satisfatória

para o trabalhador e muito menos para a instituição onde ocorreu a pesquisa: se por um

lado, o servidor que se sente forçado de certa forma a pedir aposentadoria por

invalidez, muitas vezes desenvolve depressão por sentimento de impotência,

sentimento de vazio e desenraizamento.

Por outro lado, a instituição perde um trabalhador que teria ainda anos potencial

de exercício profissional, fica com seu quadro reduzido sem possibilidade de reposição

imediata, pela falta de concursos públicos, à espera de contratos temporários e/ou

utilização de serviços terceirizados.

Nesse sentido considerando necessário um modelo de avaliação através da

qual tornasse possível contemplar a visão do trabalhador sobre sua capacidade para o

trabalho diante das atividades que realiza, trazendo uma complementação as

avaliações realizadas pelos especialistas, seria necessária. Portanto, o presente estudo

pretende contribuir com a discussão da compreensão da capacidade para o trabalho, a

partir de uma abordagem sobre o olhar do próprio trabalhador. Para tanto, será utilizado

o instrumento denominado de Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), segundo o
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Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia – Finnish Institute of Occupational Health

(FIOH) (TUOMI et al, 1997, 2005).

Diante do exposto, foi construída a seguinte questão para responder aos

objetivos dessa pesquisa:

Qual a situação da capacidade para o trabalho dos servidores da UFRN

baseado em um instrumento de avaliação diferente do utilizado atualmente pelo DAS –

PRH?

Simultaneamente, foi considerado importante abordar a relação entre o ICT

encontrado e os resultados obtidos na avaliação da saúde ocupacional através do

modelo atual utilizado no âmbito da IFES, contextualizando os resultados encontrados

com a atual política de atenção a saúde do Servidor Público Civil Federal.

Essa pesquisa procura encontrar em seus resultados argumentos que

possibilite confirmar ou refutar a seguinte hipótese:

“Quanto menor for o Índice de Capacidade para o Trabalho maior será a

ineficácia das políticas públicas voltadas para o servidor público”.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a capacidade para o trabalho em servidores públicos, de uma

Instituição Federal de Ensino Superior do estado do Rio Grande do Norte, no contexto

das políticas nacionais e locais de atenção à saúde do servidor público federal.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar a capacidade para o trabalho dos servidores públicos da SIN a partir

da utilização do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT);

Classificar de acordo com resultado do ICT, a capacidade para o trabalho dos

servidores da SIN a partir da visão deles próprios;

Contextualizar os resultados obtidos com a política nacional de atenção à saúde

do servidor.
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3 SOBRE A CAPACIDADE PARA O TRABALHO

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos e estudos sobre

capacidade para o trabalho, Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) e algumas

considerações a cerca da denominação da população investigada nesse estudo o

“servidor público”.

3.1. DEFINIÇÃO DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO

O Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional – FIOH, enfatiza a partir do seus

estudos o conceito de capacidade para o trabalho, que esta é a condição resultante da

combinação entre recursos humanos em relação as demandas físicas, físicas e sociais

do trabalho, gerenciamento e comunidade do trabalho, cultura organizacional e

ambiente de trabalho (ILMARINEN, 2001; 2002). Se expressa nesse conceito como

sendo com “quão bem está, ou estará, um (a) trabalhador (a) presentemente ou num

futuro próximo, e quão capaz ele ou ela podem executar seu trabalho em função das

exigências de seu estado de saúde e capacidade físicas e mentais” (FISCHER 2005, p.

9).

A capacidade para o trabalho refere-se à capacidade que o trabalhador possui

para realizar suas tarefas inerentes ao seu trabalho, em função das exigências do

trabalho, de suas capacidades físicas e mentais e de seu estado de saúde, sendo

entendida, portanto como uma medida de envelhecimento funcional. (BELLUSCI et al,

2008; ILMARINEN, 2001).

Considera-se que a capacidade para o trabalho é a base do bem estar do

indivíduo, porém não permanecerá satisfatória a menos que nos cuidemos. Sendo

afetadas por diversos fatores, podemos influenciá-la até mesmo por meio de nossa

própria atividade, estilo de vida e ambiente de trabalho (TUOMI, 1997).
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Considerada como um processo dinâmico, entre recursos do indivíduo em

relação ao seu trabalho, a capacidade para o trabalho, tem como principal determinante

a saúde, entre os diversos fatores que a influenciam, como aspectos sócio-

demográficos, estilo de vida, exigências do trabalho e processo de envelhecimento.

(ILMARINEN et al, 2001; TUOMI, 1997).

3.2 ENVELHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO

O envelhecimento da população em geral é mostrado pela evolução

demográfica, portanto o envelhecimento funcional da classe trabalhadora como

segmento dessa população passa a ser foco de preocupação por ser entendido como

perda da capacidade para o trabalho.

Segundo Levy e Pagliaro (1997), a razão de crescimento da população total foi

1,94% enquanto a do grupo em idade de trabalho foi 2,56% e, a dos idosos, 2,91% de

1980 a 1991, como conseqüência desta realidade temos a população em idade de

trabalho envelhecida e consequentemente a força de trabalho.

No Brasil, segundo (Martinez; Latorre, 2006), o envelhecimento da força de

trabalho começou a ocorrer a partir dos anos 80 com a elevação progressiva da

participação das pessoas com idade a partir de 30 anos.

As mesmas autoras relatam que os estudos sobre capacidade para o trabalho e

envelhecimento funcional iniciaram após a tradução e adaptação do questionário Índice

de Capacidade para o Trabalho (ICT) para língua portuguesa, que ocorreu em 1997.

Entretanto, o campo dos fatores associados à capacidade para o trabalho entre

trabalhadores brasileiros ainda não está amplamente investigado, apesar de relevante

no atual contexto de transição demográfica do país (MARTINEZ; LATORRE, 2006).

Vejamos o que diz alguns estudiosos sobre o assunto. Moreira (1998), refere

em seus estudos que um fenômeno mundial está sendo observado no mundo: o

envelhecimento da população e que esse processo se deu lentamente nos países

desenvolvidos, em uma situação de evolução econômica, de crescimento do nível de
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bem-estar e redução das desigualdades sociais. Truelsen et al (2001), afirma que nos

anos mais recentes, esses processos ganharam maior importância nos países em

desenvolvimento, com o aumento acelerado da população de sessenta anos e mais em

relação à população geral e que são esperados nesses países, aumentos de até 300%

da população idosa especialmente na América Latina.

Ainda segundo Giatti (2003), o Brasil apresenta um dos mais significativos

processos de envelhecimento populacional em todo o mundo e na opinião do mesmo

autor, diferentemente do que ocorreu nos países desenvolvidos, essa situação não tem

sido acompanhada de crescimento econômico, melhora do nível de bem-estar ou

diminuição das desigualdades sociais.

O mesmo autor ainda refere que o envelhecimento da população ativa poderá

promover importantes transformações na sociedade com repercussões em vários

setores, inclusive no mercado de trabalho e no perfil de demandas por políticas públicas

e que as mudanças na estrutura etária do país apresentarão o desafio de garantir as

boas condições de saúde dos idosos e o de preservar a autonomia física e mental para

que, ao manterem boas perspectivas de vida, esses indivíduos possam assumir papéis

relevantes na sociedade.

Os dados estatísticos segundo censo do IBGE (1981; 2001), demonstraram que

o Brasil apresenta um dos mais agudos processos de envelhecimento populacional

entre os países mais populosos. A proporção de pessoas idosas com sessenta anos e

mais aumentou de 6,1% (7.204.517 habitantes), em 1980, para 8,6% (14.536.029

habitantes) em 2000, correspondendo a um aumento absoluto de 7,3 milhões de

indivíduos, corroborando com Moreira (1998) que em seus estudos percebeu que a

razão de dependência demográfica (soma da população menor de 15 anos e de 65 e

mais anos dividida pela população com 15 a 64 anos) hoje, definida principalmente pelo

segmento jovem, será modificada para uma dependência idosa ao final de 2.050

(MOREIRA, 1998).

Discorrem ainda sobre o mesmo tema dois estudiosos, Lima-Costa (2000) e

Schkolnik (1989). Em seus estudos perceberam que uma importante conseqüência

dessa transição demográfica é o envelhecimento da população ativa e afirmam que nos
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países onde essa transição já ocorreu, a população em idade ativa é mais envelhecida,

e esse processo tende a acentuar-se com o tempo.

No Brasil, Wajnman (1997), estudando as perspectivas de crescimento da

população economicamente ativa (PEA), identifica que o segmento dessa população

que mais cresceu no período entre 1980 e 1990 foi o de 25 a 49 anos, e entre 2000 e

2020 será o grupo correspondente às pessoas acima de cinqüenta anos, confirmando a

tendência de envelhecimento da PEA.

Outros estudos vem demonstrando que as pessoas que trabalham apresentam

melhores condições de saúde do que a população geral, e que as pessoas doentes e

incapazes são, geralmente, excluídas do mercado de trabalho e ainda, o desemprego

tem sido associado a piores condições de saúde, a maiores taxas de mortalidade e

maior prevalência de sintomas psiquiátricos, de hipertensão arterial e hábitos de vida

nocivos, como consumo de bebida alcoólica e cigarro (ARBER; 1987; JANLERT; 1997).

Corroboram com os autores, Carpenter (1990), afirmando que na realidade, o

trabalho é descrito como fator seletivo e também positivo para a preservação de uma

melhor condição de saúde, constituindo um importante viés em estudos

epidemiológicos ocupacionais, quando populações trabalhadoras são comparadas à

população geral.

Em estudos longitudinais, esse viés é mais fortemente observado para doenças

que se manifestam precocemente do que para as doenças crônico-degenerativas de

aparecimento mais tardio, como as neoplasias. A associação entre saúde e trabalho

está bem documentada em países desenvolvidos, especialmente entre os adultos e

jovens (CHECKOWAY et al, 1989).

Com o envelhecimento da população trabalhadora, e dada às necessidades

específicas de saúde da população idosa (LIMA-COSTA, 2000), alguns autores têm

apontado a importância de investigar as desigualdades em saúde entre os idosos

através da qualificação do trabalho.

Identificaram uma associação entre menor qualificação no trabalho e maior

morbidade e mortalidade os estudos realizados por, Marmot e Shipley (1996). Segundo

esses pesquisadores esta associação seria explicada pela relação direta entre
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qualificação ocupacional e escolaridade, renda, auto-estima e condições de vida de um

modo geral.

Corroboram com os pesquisadores Blanc et al, (1994), afirmando que na

verdade, a simples situação de estar trabalhando tem sido apontada como um potente

e independente fator preditivo de maior sobrevida.

Giatti et al, 2003 afirmam que pouco se sabe sobre os determinantes da

permanência na vida ativa em idades mais avançadas em países em desenvolvimento

como o Brasil. Fazem referência aos estudos sobre a mortalidade em população adulta

que indicam ser o viés do trabalhador sadio sendo mais acentuado no Brasil que em

países desenvolvidos (BARRETO et al, 1996).

Por fim, afirmam que se tem pouco conhecimento das desigualdades em saúde

relacionadas à inserção no mercado de trabalho, observadas entre os adultos, elas se

repetem ou mesmo acentuam-se em idades mais elevadas, já que o envelhecimento é

caracterizado pelo aumento da prevalência de doenças e maior uso de serviços de

saúde.

3.3 ESTUDOS SOBRE CAPACIDADE PARA O TRABALHO

Em estudo realizado por Martinez (2006) que pretendia identificar as dimensões

da saúde que estão associadas à capacidade para o trabalho e verificar se estas

relações são influenciadas por características demográficas ou ocupacionais,

demonstrou que todas as dimensões da saúde analisadas apresentaram associação

estatisticamente significativa com capacidade para o trabalho (p<0,0001), sendo

independentes de aspectos demográficos e ocupacionais.

Os resultados mostraram que, independentemente de outras características,

quanto melhor a qualidade da saúde física e mental, melhor a condição da capacidade

para o trabalho, evidenciando a relevância de abordar a saúde em sua integralidade.

Outro estudo de Martinez (2008) que teve o objetivo de identificar o perfil de

saúde e capacidade para o trabalho de eletricitários de São Paulo com 475



39

trabalhadores de uma empresa do setor eletricitário, considerou que a capacidade para

o trabalho teve pontuação elevada, com média de 41,8 (escore de 7,0 a 49,0 pontos), e

os trabalhadores da população de estudo apresentaram elevados padrões do estado de

saúde e da capacidade para o trabalho.

No Brasil, pesquisa realizada por Bellusci e Fischer (1999) avaliou o

envelhecimento funcional associado às condições de trabalho de funcionários forenses.

Os resultados desse estudo mostraram a necessidade de melhorar as condições de

trabalho para garantir a permanência desses profissionais no exercício ativo de suas

funções, evitando afastamentos precoces por incapacidade.

Monteiro (1999) avaliou o ICT de trabalhadores com idade de 35 anos ou mais

constatando que o uso da metodologia do ICT mostrou-se adequada, uma vez que

tendências encontradas pelo índice foram confirmadas pela taxa de absenteísmo-

doença do grupo estudado.

Duran et al (2004) estudaram, respectivamente, a capacidade para o trabalho

de funcionários do setor de enfermagem e do serviço de higiene e limpeza de um

hospital universitário. No estudo de Duran et al (2004) a associação do ICT com

exigência física e mental do trabalho, absenteísmo devido a doenças, realização das

atividades rotineiras, o sentir-se ativo e alerta e a idade revelaram-se estatisticamente

significativas. O estudo de Andrade (2002) mostrou que o grupo com idade entre 50 e

60 anos teve menor ICT e maior número de doenças e agravos sendo os mais

destacados as lesões por acidente e as doenças músculo-esqueléticas e

cardiovasculares.

3.4 ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO (ICT)

Um grupo de pesquisadores de um instituto de saúde ocupacional da Finlândia

(Finnish Institute of Occupational Health) desenvolveu uma metodologia conhecida

como Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) que foi difundido e atualmente é

utilizado por serviços de atenção à saúde de trabalhadores em vários países do mundo
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sendo considerado um bom indicativo de avaliação e acompanhamento de questões

voltadas à saúde no trabalho (TUOMI et al, 1997).

O ICT pode ser definido como

o quão bem está, ou estará um trabalhador presentemente ou num futuro
próximo, e quão capaz ele pode executar seu trabalho, em função das
exigências de seu estado de saúde e capacidades físicas e mentais. Esta
metodologia auxilia no desenvolvimento de medidas para intervir, promover e
manter a saúde prevenindo perdas da capacidade para o trabalho e
desempenho profissionais (TUOMI et al, 2005, p. 9).

Visto que a capacidade para o trabalho não é uma medida exclusivamente

objetiva, sua avaliação deve ser baseada em dados obtidos de várias e diferentes

fontes, pois o conceito do trabalhador em relação a sua capacidade para o trabalho é

tão importante quanto a avaliação clínica especializada. Desta forma, a metodologia do

ICT retrata a avaliação do próprio trabalhador sobre sua capacidade para o trabalho e,

segundo ampla estudos de acompanhamento do Instituto de Saúde Ocupacional da

Finlândia têm prognosticado, com confiabilidade, alterações na capacidade para o

trabalho em diferentes grupos ocupacionais (TUOMI, 1997).

Percebe-se que todos os estudos onde o ICT foi utilizado sugerem que a avaliação

da capacidade para o trabalho auxilia na priorização e na identificação de trabalhadores

que necessitam ou necessitarão num breve período de tempo do apoio dos serviços de

saúde ocupacional garantindo assim, uma atenção precoce que aperfeiçoará as condições

estabelecidas para prevenir uma diminuição prematura na capacidade para o trabalho.

Sugerem ainda que a metodologia do ICT pode ser empregada no

acompanhamento individual dos trabalhadores, bem como em grupos ou setores de

funcionários no sentido de fundamentar, orientar e acompanhar os resultados de medidas

intervencionistas e avaliações adicionais que se fizerem necessárias dos trabalhadores e

do ambiente de trabalho.

O ICT é determinado com base nas respostas dos trabalhadores a questões

sobre as demandas do trabalho, estado de saúde e capacidades físicas, mentais e

sociais, sendo, para isto, considerado uma avaliação subjetiva da percepção do

trabalhador sobre sua condição e documentações prévias de doenças diagnosticadas

por médicos ou licenças obtidas por motivo de doença.
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Esta metodologia é de fácil acesso e pode ser utilizada por serviços de saúde

ocupacional aperfeiçoando as técnicas de investigação e promoção de melhorias tanto

no ambiente de trabalho, como na saúde do trabalhador. O questionário do ICT é

composto por 7 itens cuja somatória dos pontos atribuídos a cada um deles define o

escore total do índice. Os itens possuem pontuações mínimas e máximas e a

equivalência de seus valores são ponderadas conforme as características específicas

da atividade realizada no trabalho.
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4 SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

A expressão funcionário público não é empregada na Constituição Federal de

1988, que preferiu empregar a designação "servidor público" e "agente público" para

referir os trabalhadores do Estado. Agente Público é a designação mais abrangente:

alcança os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em atuação

colaboradora. Os servidores públicos são referidos como categoria de agentes públicos:

são os agentes permanentes, profissionais, a serviço da Administração Pública. No

Código Penal Brasileiro, contudo, há referência a funcionário público, que tem

abrangência maior que a do servidor público (MEIRELLES, 1994).

Esses servidores são contratados através da Lei nº 8.112, de 11/12/90 que

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias

e das Fundações Públicas Federais. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional

nº 45/04, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada, passando a abranger

inclusive certas hipóteses já anteriormente sedimentadas pela doutrina e jurisprudência,

como o dano moral no âmbito trabalhista. Assim, novas hipóteses de competência

foram previstas, enquanto outras apenas ganharam expressa previsão legal, passando

a ter status de lei o que já era reiteradamente aplicado pelos nossos Tribunais

Superiores (BRASIL, 1990).

Neste contexto, determinadas questões foram solucionadas, enquanto outras

acabaram por nascer. Dentre estas, encontra-se a problemática referente à

competência para dirimir os conflitos entre o servidor público estatutário e a

Administração Pública.

Anteriormente à referida Emenda, estava claro que somente os servidores

públicos regidos pela CLT é que teriam seus conflitos dirimidos pela Justiça do

Trabalho. Tal entendimento já estava tão solidificado que prescindia de maiores

explicações. Da mesma forma, era cristalino que os servidores públicos estatutários

deveriam solucionar seus conflitos com a Administração Pública na Justiça Comum,

uma vez que não estavam regidos por uma relação empregatícia, nos moldes em que

dispõe a CLT. Todavia, com a recente publicação da Emenda Constitucional nº 45/04,
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alguns autores e estudiosos do tema passaram a considerar que os conflitos

decorrentes da índole institucional dos servidores públicos estatutários incluiriam-se no

rol de competência da Justiça do Trabalho (MARTINS, 1994).

Primeiramente, cumpre definir qual a correta terminologia a ser utilizada para

tecer comentários acerca do ocupante de cargo público e de sua conseqüente relação

jurídica com a Administração Pública. Servidor público é o termo utilizado, lato sensu,

para designar as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e às entidades da

administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos

cofres públicos. (DI PIETRO, 2003).

Dentro deste conceito, compreendem-se que os servidores estatutários,

ocupantes de cargos públicos providos por concurso público, nos moldes do art. 37, II,

da Constituição Federal, e que são regidos por um estatuto, definidor de direitos e

obrigações; os empregados públicos, ocupantes de emprego público também provido

por concurso público (art. 37, II, da CF), contratados sob o regime da CLT. São também

chamados de funcionários públicos; e os servidores temporários, que exercem função

pública (despida de vinculação a cargo ou emprego público), contratados por tempo

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público

(art. 37, IX, da CF), prescindindo de concurso público (MARTINS, 2002).

Os servidores estatutários submetem-se a um estatuto, estabelecido em lei Os

novos servidores, portanto, ao serem investidos no cargo, já ingressam numa situação

jurídica previamente delineada, não podendo modificá-la, mesmo com a anuência da

administração, uma vez que o estatuto é lei e, portanto, norma pública, cogente,

inderrogável pelas partes. Os empregados ou funcionários públicos também preenchem

seus cargos através de concurso público e submetem-se a todos os demais preceitos

constitucionais referentes à investidura, acumulação de cargos, vencimentos e

determinadas garantias e obrigações previstas no Capítulo VII de nossa Lei Maior.

Entretanto, são contratados pelo regime da legislação trabalhista (em especial pela

CLT), com algumas alterações lógicas decorrentes do Direito Administrativo. Sendo

assim, os Estados e os Municípios não podem alterar suas garantias trabalhistas, pois

somente a União detêm a competência para legislar sobre Direito do Trabalho,

conforme reza o artigo 22, I, da CF. Pode-se dizer, então, que o servidor público
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celetista subordina-se a dois sistemas, integrados e dependentes: 1º ─ ao sistema da

administração pública; 2º ─ ao sistema funcional trabalhista. O primeiro impõe suas

regras da impessoalidade do administrador, da publicidade, da legalidade, da

moralidade administrativa, da oportunidade, bem como motivação do ato administrativo;

o segundo traça simplesmente os contornos dos direitos e deveres mútuos na

execução do contrato e dos efeitos da extinção do mesmo (CRISTÓVAM, 2005).

Portanto, é conveniente afirmar que a Administração Pública, quando contrata

pela CLT, equipara-se ao empregador privado, sujeitando-se aos mesmos direitos e

obrigações deste.

Já os servidores da terceira categoria (temporários) são contratados para

exercer funções temporárias, através de um regime jurídico especial a ser disciplinado

em lei de cada unidade da federação. Ressalte-se que é admitida apenas a contratação

temporária, sendo intolerável a posterior admissão deste servidor para cargo efetivo

sem a realização de concurso público (CRISTÓVAM, 2005).

Por fim, analisando profundamente o tema, chega-se à conclusão que o

servidor público (em seu conceito genérico) não somente faz parte da Administração

Pública; ele efetivamente é o Estado, ente abstrato, devendo ser representado por

pessoas físicas, que exercerão seu cargo ou função visando ao interesse público e ao

bem comum (teoria subjetiva da Administração Pública).

O Estado e seus órgãos públicos são, pois, entidades reais, porém abstratas

(seres de razão), não possuindo vontade nem ação, no sentido de vida psíquica ou

anímica próprias, as quais somente os seres biológicos podem possuí-las.

Os servidores públicos celetistas gozam dessa relação de empregabilidade, já

que a Administração Pública está, neste caso, exercendo atividade equiparada aos fins

privados. Todavia, esta exceção não exclui a idéia geral de que o Estado é

efetivamente formado pelos servidores, suas vontades e suas ações. E, como o

servidor público é o Estado, não pode, simultaneamente, ser ‘empregado’ e

‘empregador’ de si mesmo. Conforme refere Mello (2001) "a relação jurídica que

interliga o Poder Público e os titulares de cargo público ─ ao contrário do que se passa

com os empregados ─ não é de índole contratual, mas estatutária, institucional.”.
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No regime estatutário, diversamente do que ocorre nas relações celetistas ou

contratuais, o Estado pode, ressalvadas as disposições constitucionais impeditivas e o

interesse público, alterar unilateralmente (através de lei) o regime jurídico de seus

servidores, fazendo com que as regras que eram vigentes quando da investidura

destes, não tenham mais valor para disciplinar sua conduta de agora em diante. Assim,

uma vantagem anteriormente concedida pode, em dado momento, ser suprimida, sem

qualquer ofensa ao princípio da legalidade (BRASIL, 2008).

Da mesma maneira, uma obrigação que antes não estava prevista passa a

constituir um dever ao servidor, tornando imperativo o seu cumprimento fato que não

pode coexistir com o regime celetista, uma vez que, o que não foi acordado não pode,

em tese, ser exigido. Destarte, conforme se depreende do acima exposto, a

Administração Pública não se equipara ao empregador privado quando estabelece uma

relação estatutária com os seus servidores. E muitas são as nuances que diferenciam o

Estado exercendo efetivamente uma função pública do Estado que concorre com os

particulares em igualdade de direitos (art. 173 da CF) (DI PIETRO, 2003).

As vantagens concedidas ao Estado na modalidade Poder Público denominado

de cogente existem para conferir-lhe todos os meios necessários ao atendimento dos

interesses públicos, um dos princípios maiores que norteiam o Direito Administrativo.

Assim, os atos administrativos gozam de certos atributos indispensáveis, quais sejam, a

presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade. O Estado

utiliza-se, portanto, de prerrogativas no intuito de buscar a paz e o bem-estar social,

escopos da ciência do Direito (CRISTÓVAM, 2005).

Neste diapasão, faz-se oportuno frisar que o Estado tem ao seu dispor a

autoridade que lhe é parcialmente outorgada pela sociedade, através do chamado

"Contrato Social". A relação de trabalho é basicamente proveniente de um fato, da

prestação genérica de serviços, e não da vontade subordinada de uma das partes,

como ocorre na relação de emprego. Só existe relação de trabalho enquanto está

havendo a prestação de serviços e enquanto perdure esta. Já para a existência da

relação de emprego é necessário um ajuste, ainda que verbal ou tácito, mesmo que

não expresso (CRISTÓVAM, 2005).



46

Toda essa discussão administrativa traz a tona às situações de conflitos

percebidas pelo servidor quando analisamos historicamente por que no bojo de sua

história de trabalho nós encontramos uma lacuna referente à implantação de uma

política de seguridade social, suas lutas são visíveis mas se arrastam ao longo da

história. Sempre podemos ver dentre os principais motivos as constantes greves por

melhores salários e condições de trabalho, porém a política de seguridade social para

esses servidores continua em discussão no país.
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5 PERCURSO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE ESTUDO

A presente pesquisa trata de um estudo seccional, quantitativo, descritivo com

apresentação e análise estatística dos dados. Segundo Rouquayrol (1987) nesse tipo

de estudo o pesquisador observa as causas e efeitos de um fenômeno em um mesmo

momento histórico. Seu planejamento e execução não têm por objetivo a validação de

hipóteses causais. São programados para a observação e descrição de eventos

epidemiológicos em uma comunidade, para fins de planejamento de seus serviços de

saúde. Podem vir a ser úteis no levantamento de problemas epidemiológicos e na

formulação de hipóteses causais.

Ainda, segundo Medronho (2002), estudos seccionais, são utilizados para

investigar uma gama de problemas de saúde pública, com diferentes propósitos, desde

administrativos até analíticos. Segundo o mesmo autor, comumente seu uso está ligado

à necessidade de conhecer como uma ou mais características, individual ou coletiva, se

distribuem em uma determinada população. Também chamadas de variáveis. A

distribuição de um evento em uma população é uma das fontes imprescindíveis para o

planejamento e administração de ações voltadas para a prevenção, tratamento e

reabilitação, tanto em nível coletivo quanto individual.

5.2 LOCAL DE ESTUDO

A pesquisa foi realizada com os servidores públicos de uma unidade

suplementar de uma Instituição Federal de Ensino Superior do estado do Rio Grande

do Norte, denominada de Superintendência de Infra-estrutura. A referida Unidade, de

acordo com a descrição do seu ambiente organizacional estabelecida no Decreto nº
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5.824, de 29 de junho de 2006, atua nas seguintes áreas: planejamento, execução e

avaliação de projetos e atividades nas áreas de construção, manutenção, conservação

e limpeza de prédios, veículos, máquinas, móveis, instrumentos, equipamentos,

parques e jardins, segurança, transporte e confecção de roupas e de uniformes. Nos

últimos cinco anos esta Instituição Superior Federal de Ensino Superior ─ IFES vem

passando por um processo de reestruturação no que diz respeito ao ensino, pesquisa e

extensão, como também na sua estrutura organizacional.

5.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO

Esta pesquisa foi realizada em novembro de 2008 junto aos servidores públicos

da unidade suplementar conforme citado anteriormente, de uma Instituição Federal de

Ensino Superior do Estado do Rio Grande do Norte, denominada de Superintendência

de infra-estrutura.

Outro motivo que também colaborou na decisão foram registros encontrados

nos arquivos do setor responsável pela assistência a saúde do servidor da Pró-Reitoria

de Recursos Humanos da IFES onde se realizou o estudo.

Tais solicitações advindas do Superintendente relatavam à situação de

servidores que já não podiam assumir suas atividades, seja por se encontrarem

acometidos de doenças ou pelas perdas funcionais devido à idade.

Decidimos que os servidores da área administrativa seriam também avaliados,

possibilitando o conhecimento do grau de capacidade para o trabalho por diferentes

cargos, nível de escolaridade e exposição aos riscos.

Como critério para não participar da pesquisa opta pela exclusão dos servidores

afastados por motivo de férias, licença para tratamento da saúde, acidente em serviço,

cedido para outro órgão, ou estar em gozo de outras licenças, no período da coleta de

dados. Foram consideradas perdas as seguintes situações: servidores não localizados,

respostas incompletas e recusa em participar.
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Todos os servidores da população em estudo que foram convidados a participar

voluntariamente da pesquisa desde que não se enquadrassem nos critérios de

exclusão.

5.4 ETAPAS DA PESQUISA

Para atingir os objetivos propostos seguiram-se as seguintes etapas:

 Negociação do campo de estudo: inicialmente foi feita uma visita informal,

explicando a intenção de realizar o estudo ao Pró-Reitor de Recursos

Humanos, em seguida ao Diretor do Departamento de Assistência ao

Servidor e ao Gerente da Superintendência de Infra-estrutura.

Posteriormente solicitado à autorização da instituição para realização da

pesquisa.

 Divulgação junto às chefias: após aprovação da Instituição, foi feito um

contato com a Unidade escolhida para ser realizada a pesquisa: a

Superintendência de Infraestrutura (SIN), portando um documento de

apresentação, com uma cópia da autorização da Instituição e do parecer

final do comitê de ética (anexo 2). O Superintendente logo após tomar

conhecimento do conteúdo do documento, emitiu um memorando aos

diversos setores que compõem a SIN esclarecendo e informando sobre os

questionários a serem aplicados. Esta medida facilitou bastante o

desenvolvimento da pesquisa. A secretaria da SIN nos forneceu uma

listagem constando os nomes dos servidores, os cargos e nome da chefia

com o respectivo contato telefônico dos diversos setores. Diante disso, os

questionários foram divididos por setores, em seguida foi mantido contato

telefônico e iniciado a aplicação dos mesmos.

 Divulgação junto aos servidores: após receber a comunicação do

superintendente as chefias avisaram aos servidores. Todo esse processo
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transcorreu com tranqüilidade de forma que quando chegamos aos setores

para colher as informações, os servidores já sabiam do que se tratava.

 Pré-teste: nessa etapa foram convidados três servidores da Instituição que

não faziam parte da unidade pesquisada nos cargos de: auxiliar de

enfermagem, atualmente assumindo a função de assistente social,

assistente em administração e servente de limpeza do sexo masculino,

atualmente assumindo a função de contínuo.

Os entrevistados possuíam níveis de escolaridade superior, médio e

elementar e idades 39, 49 e 62 anos respectivamente. Participaram do

teste, após terem sido esclarecidos os objetivos do pré-teste e da pesquisa.

Tal escolha se deveu ao fato da pluralidade das características sócio-

demográficas da força de trabalho apresentada pela Instituição. Portanto,

seria uma realidade aproximada do perfil dos servidores a serem

pesquisados.

Ainda como motivo para escolha, foi considerado o acesso, pelo convívio

diário no trabalho, com estes servidores participantes do teste,

possibilitando contar com o apoio no sentido de declarar no momento da

devolução dos questionários, as observações, facilidades e dificuldades,

que poderiam ocorrer durante o preenchimento.

 Definindo e confeccionando o instrumento após o pré-teste: nessa

etapa o formulário (apêndice 2) ─  modelo original em português ─  foi

digitado no Programa do Word, com algumas alterações. As adaptações ao

modelo original foram apenas na nota informativo-explicativa, contida no

início do instrumento, adequando as informações, descrevendo qual a

finalidade dos dados contidos nele e como seriam utilizados.

Outra alteração foi na última questão, onde o profissional de saúde

ocupacional solicita a autorização através da assinatura do trabalhador

atendido, para anexar ao seu prontuário médico parte dos dados e do

escore encontrado ao término da investigação da capacidade para o

trabalho. Como substituição do texto ficou a pergunta se o entrevistado

deseja receber o resultado da avaliação, após a conclusão da pesquisa.
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 Coleta de dados: a partir da comunicação com as chefias passamos dois

dias em cada setor. Algumas chefias reuniram os servidores, no início da

manhã antes de começar a atividade, outras se organizaram de acordo com

o número de trabalhadores e as demandas emergenciais do setor,

cronograma (anexo 1).

Ao chegar ao setor após as apresentações, informávamos os aspectos

referentes ao sigilo dos dados, ao caráter voluntário da participação na pesquisa e os

objetivos do estudo, como também esclarecimentos sobre as questões que no pré-teste

os servidores referiram dificuldades na compreensão.

Assumimos o compromisso de que os resultados da pesquisa seriam

devolvidos individualmente aos servidores, e coletivamente à superintendência. Alguns

questionários foram distribuídos para ser preenchido e devolvido a seguir. Outros foram

preenchidos pela pesquisadora, após o servidor ouvir a leitura das questões e escolher

a alternativa, devido à dificuldade de compreensão e leitura que alguns servidores

informaram.

Com a preocupação de dirimir as dúvidas que pudessem ocorrer durante o

processo de preenchimento do questionário, foi garantido o acesso à pesquisadora por

telefone ou pessoalmente.

Alguns participantes da pesquisa solicitaram levar os questionários para

preencher e devolver depois, o que foi concedido. Os questionários foram recolhidos e

mantidos em pastas para garantir a confidencialidade dos dados. Dos servidores que se

recusaram a participar também foi recolhido o questionário. A coleta de dados foi

realizada pela própria autora da pesquisa.

5.4.1 Instrumentos para coleta de dados:

A coleta dos dados foi realizada por meio de questionário, constando de duas

partes:

 Identificação: são questões objetivas, sobre as características demográficas:

sexo, idade, estado conjugal, escolaridade e outras funcionais: turno, idade
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que começou a trabalhar, ocupação, atividades realizadas, turno de trabalho

podendo ser observado no anexo 2.

 Capacidade para o trabalho: A capacidade para o trabalho foi verificada por

meio do Índice de Capacidade para o Trabalho – ICT. Este instrumento

permite avaliar e detectar em tempo hábil, comprometimento que por ventura

o servidor apresente, podendo ser usado como instrumento para subsidiar

programas de ações preventivas (TUOMI et al, 2005).

O referido instrumento foi considerado de baixo custo, o seu preenchimento,

rápido e simples, permitindo ser auto-aplicável, desde que a escolaridade mínima seja

de 4ª série do ensino fundamental (FISHER, 2005). Decidimos utilizar à auto-aplicação,

e para aqueles que apresentassem alguma dificuldade, a entrevistadora, esclarecia ao

servidor participante da pesquisa suas dúvidas. Tal decisão se baseou também no

estudo realizado por Martinez (2006), onde essa possibilidade foi testada.

A aquisição do instrumento ocorreu através de pedido pela Internet, com

recebimento pelos Correios do livro intitulado Índice de Capacidade para o Trabalho,

publicado pela editora Edufscar, de autoria da pesquisadora do Instituto Finlandês de

Saúde Ocupacional Kaija Tuomi et al. no ano de 2005 traduzido para o português por

Frida Maria Fischer (Coordenadora) et al, do Departamento de Saúde Ambiental da

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Os autores, pesquisadores, desenvolveram o referido instrumento para uso em

saúde ocupacional denominado Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT). O livro

traz o histórico, e o conceito de ICT. Traz também todos os passos que devem ser

seguidos para o cálculo e determinação do índice, valores de referência, medidas

práticas de acompanhamento, e o modelo do formulário, com todas as suas variáveis.

Essa aquisição possibilitou inclusive o conhecimento de elementos necessários

para a compreensão e discussão do objeto em estudo: a Capacidade para o Trabalho.

O ICT é composto por 07 dimensões, as instruções para cálculo do escore que

varia de 07 a 49 pontos estão disponíveis em Tuomi et al (2005), e são elas:

 Capacidade atual para o trabalho, comparada com a melhor de toda a vida:

escore de 0 a 10 pontos;
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 Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho: número

de pontos ponderados de acordo com a natureza do trabalho compondo um

escore de 2 a 10 pontos;

 Número de doenças atuais diagnosticadas por médico: a partir de uma lista

de 51 doenças, é composto um escore variando de 1 a  7 pontos;

 Perda estimada para o trabalho por causa de doenças: escore de 01 a 06

pontos;

 Faltas ao trabalho por doenças no último ano (12 meses): escore de 01 a 05

pontos;

 Prognóstico próprio da capacidade para o trabalho daqui a dois anos:

pontuação com valor de 1,4 ou 07 pontos;

 Recursos mentais: número de pontos a partir de três questões pertinentes á

vida em geral (no trabalho e no tempo livre) que, ponderadas, compõem um

escore de 01 a 04 pontos.

5.4.2 Variáveis utilizadas no estudo:

 Variável dependente:
 Capacidade para o trabalho: escore do Índice de Capacidade para o

Trabalho – ICT, variando de 7 a 49 pontos.

 Variáveis independentes:

 Características demográficas:

 Sexo: masculino e feminino;

 Idade: em anos;

 Estado conjugal: solteiro, casado, vive com companheiro (a),

divorciado(a) e viúvo (a);

 Escolaridade: Usados as categorias: Ensino fundamental

incompleto (não terminou a 8ª série), Ensino fundamental

completo (terminou a 8ª série), Curso técnico de primeiro grau

completo, Ensino médio incompleto (não terminou o terceiro
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colegial), Ensino médio completo (terminou o terceiro colegial),

Curso técnico de segundo grau completo, Faculdade incompleta e

Faculdade completa, Pós-Graduação incompleta/completa. Essa

terminologia nos dias atuais está recebendo outra denominação,

no entanto em virtude da necessidade de manter a originalidade

do instrumento que está sendo utilizado por outros

pesquisadores, mantivemos a referida no instrumento utilizado,

na perspectiva também de comparar os dados encontrados com

aqueles encontrados em outros estudos.

 Características funcionais:
 Idade que começou a trabalhar,

 Ocupação atual,

 Principais tarefas desenvolvidas,

 Tempo de trabalho,

 Recebe adicional de insalubridade ou periculosidade,

 Turno de trabalho,

 Conteúdo de trabalho: categorizadas em mental, físicas, e mentais e

físicas.

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Descritiva: Caracterização da população de estudo através de análise

estatística descritiva por meio das médias, desvios-padrão, mediana valores mínimos e

máximos dos escores das variáveis quantitativas.

Regressão Linear múltipla: A técnica de Regressão Linear Múltipla foi

utilizada para verificar a correlação linear entre o Índice de Capacidade para o
Trabalho e algumas variáveis denominadas explicativas (idade, sexo, educação, idade

que começou a trabalhar, tempo de serviço, capacidade atual e total de doenças). Esta
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técnica ajustou um modelo que permitiu conhecer quais das variáveis testadas

influenciam na variável dependente (ICT). A entrada das variáveis no modelo foi

determinada pelo valor descritivo, p-valor, permanecendo aquelas que apresentaram p-

valor < 0,05.

5.6 PROGRAMAS DE COMPUTADOR

O banco de dados foi construído no Excel, com dupla digitação para validação e

verificação da consistência dos dados e para as técnicas estatísticas descritivas e para

a Regressão Linear Múltipla utilizou-se o Software Statistics versão 6.1.

5.7 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto de pesquisa foi submetido á apreciação e aprovado pelo Comitê de

Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O estudo seguiu as diretrizes e

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos definidas na

resolução nº. 196-96 do CNS – Conselho Nacional de Saúde.

Houve autorização formal da Instituição para realização do estudo. Os

servidores participaram voluntariamente mediante a assinatura do termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice). As informações foram mantidas em

sigilo e serão devolvidas, após a defesa da dissertação, aos servidores através de

cartas individualizadas. A instituição, a SIN e as chefias imediatas dos servidores

tomarão conhecimento dos resultados coletivamente através de reuniões e palestras. O

convite e a aceitação para participação estão descritos no item 4.4.
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo destina-se à apresentação análise e discussão dos resultados da

pesquisa, sendo composto pela caracterização da Instituição, da população investigada

e pelo Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) dos servidores estudados.

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Instituição Pública de Ensino Superior (IES), onde se realizou a pesquisa foi

fundada em 1958 e federalizada em 1960, passando a denominar-se Instituição Federal

de ensino Superior (IFES), Desde então vem ocupando um lugar de destaque no

desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, lugar onde se encontra sediada.

Seus cursos presenciais da graduação abrangem as áreas de conhecimentos:

Tecnológica, Humanas, Saúde, Letras e Artes. O campis estão localizados na capital do

estado em Natal e nas cidades de Caicó, Santa Cruz e Macau. Possuem programas de

especialização, mestrado e doutorado. A UFRN também conta com diversos cursos à

distância, viabilizados através da Internet.

Como Instituição pública, sobretudo a partir das últimas décadas do século

passado, com o declínio de investimentos orçamentários traduzidos pela falta de recursos

financeiros para o gerenciamento adequado dos serviços, vem crescentemente perdendo

sua força de trabalho, principalmente pela falta de concurso público para a renovação da

força de trabalho necessária para continuar exercendo seu papel na sociedade e para à

reposição dos afastamentos motivado por aposentadorias por tempo de serviço, por

invalidez ou pela idade incompatível com o exercício de servidor público civil federal: 70

anos, conforme estabelece o RJU ou ainda substituir temporariamente os afastamentos

por licenças médicas para tratamento de saúde, demissões, óbitos entre outros.

Tal fato determinou a contratação de servidores a partir de contratos

temporários para os cargos de docentes (Professores substitutos) e um elevado número

de trabalhadores terceirizados, principalmente para os cargos relativos ao
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desenvolvimento de atividades de apoio, como motoristas, pintores, pedreiros,

serventes de pedreiros, jardineiros, técnicos em refrigeração entre outros. Essa

alternativa, não evitou a precarização das condições de trabalho.

Apesar disto, é possível observar através de relatos de sua história, como

política de pessoal essa IFES nas últimas décadas, a implementação de estratégias

para a melhoria da saúde dos servidores. Exemplo disso foi a criação do Serviço

Especializado em Higiene, Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) em 1988. O

SESMT surgiu a partir da reivindicação de um grupo de docentes ao reitor,

preocupados com a notificação da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) do Ministério

do Trabalho e Emprego (MTE) sobre o número de servidores que trabalhavam em

ambientes periculosos e insalubres.

Em 1995, com um expressivo contingente de servidores e a falta de sinalização

pelo governo federal da regulamentação de uma Política de seguridade social para o

servidor público, esta IFES, avança no sentido de estruturar ações mais abrangentes de

cuidados com o seu servidor. Nessa perspectiva, criou e estruturou a Pró-Reitoria de

Recursos Humanos - PRH. Desde então, todas as ações que eram desenvolvidas

apenas por um setor denominado de departamento de Pessoal-DP passaram então a

serem executadas por três departamentos: departamento de desenvolvimento de

recursos humanos - DDRH, departamento de assistência ao servidor - DAS e o DP

passou a ser denominado de departamento de administração de pessoal – DAP.

Com essa iniciativa tentou-se estruturar-se em termos de pessoal e material,

através de sua PRH e dos seus Departamentos, que passaram a desenvolver as

seguintes ações: Recrutamento, treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos

- DDRH; Pagamento, afastamentos, admissão, demissão – DAP; Assistência Jurídica,

Social, a Saúde, Perícia Médica e segurança no trabalho – DAS.

Por sua vez, o DAS passou a funcionar estruturado por 3 divisões: Divisão de

Higiene Segurança e Medicina do Trabalho – DHSMT,  Divisão de Assistência a Saúde

– Das e Divisão de Assistência Social – DSO. Sua atual estrutura pode ser observada

através da figura 1.
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Figura 1 - Estrutura da PRH (1995)
Fonte: Relatório de Gestão:1995-1998 (1999)

Devido à falta de liberação de recursos anteriormente citados, o funcionamento

da recém criada PRH, ficou comprometida. Essa limitação proporcionou o

desenvolvimento da execução de ações apenas emergenciais, sem espaço para

trabalhar com aquelas de cunho preventivas. Um dos setores mais comprometidos pela

falta de pessoal foi o da saúde e segurança do trabalho e o serviço de perícias

médicas. De acordo com o MTE os profissionais que deveriam trabalhar nesses

serviços são especialistas em Medicina do Trabalho, Engenharia de Segurança do

Trabalho e Enfermagem do Trabalho.

Nesse sentido, constata-se que apesar de todos esses esforços, as ações de

promoção e prevenção da saúde ocupacional do servidor continuam à espera de

recursos para serem realizadas.

Esse quadro é observado quando estudamos sua história de 50 anos, porém

com todo o esforço pelas pessoas que fazem a Instituição, percebe-se que deram a

volta por cima. A instituição passou recentemente por um processo de avaliação da

qualidade do ensino no ano de 2008 ficando em 1º lugar da Região Nordeste e 18º no

Brasil. Esse resultado representou o processo de reestruturação que a mesma vem

passando na última década deste século, através da consolidação de políticas

Institucionais: a qualidade do ensino, a gestão universitária e a inserção social. No

momento vêm implementando os seguintes programas estruturantes: a expansão e

qualificação do ensino e da pesquisa, a Capacitação de recursos humanos,

PRH

DAP
DAS

DDRH

DHSMTDSa DSO

SESMT PERÍCIA
MÉDICA
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Modernização da gestão Universitária, Melhoria da qualidade da infra-estrutura, e

Universidade Aberta e Cidadã como política de inserção social.

Nessa perspectiva encontra-se em fase de implantação o programa de gestão

de pessoas através de sua PRH. Destacando-se como avanços a criação e

implantação do o Rhnet, a implantação da avaliação de desempenho, o

dimensionamento e o Plano de cargos dos técnicos administrativos dos seus servidores

e o Plano de saúde Ocupacional.

6.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO

A população estudada foi caracterizada inicialmente, como forma de apresentação

dos primeiros resultados, considerando-se que o instrumento utilizado para conhecer a

Capacidade para o Trabalho, consta de duas partes que se complementam. A primeira

parte deste instrumento corresponde às características demográficas e funcionais da

população estudada e a segunda consta de dados para calcular o Índice de Capacidade

para o Trabalho (ICT).

Os dados gerais relativos às características demográficas da população de

estudo foram analisados de acordo com o sexo, idade estado conjugal, escolaridade.

Quanto às características funcionais analisou-se cargo, idade que o servidor

começou a trabalhar, principal ocupação atual, principais tarefas que faz no trabalho,

tempo de trabalho na instituição, tipo e vínculo empregatício, percepção de adicional

por exposição a riscos, turno de trabalho e tipo de exigências do trabalho.

Os servidores encontravam-se distribuídos na sede da superintendência e nas

demais diretorias e divisões, localizados em sua maioria no campus central, totalizando

11 setores. São eles:

 Gabinete da superintendência

 Gerencia de Administração

 Almoxarifado

 Diretoria de Projetos e Obras - DPO
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 Comissão Especial de Licitação - CEL

 Diretoria de Manutenção e Instalações Físicas - DIMAN

 Divisão de Manutenção do Complexo de Saúde - DIMACS

 Divisão de Serviços Urbanos – DSU

 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

 Divisão de Instalação e Manutenção - DIM

 Divisão de Meio Ambiente – DMA

Uma visão melhor da estrutura organizacional do setor onde se realizou a

pesquisa pode ser observado nos quadros abaixo.

Observamos que somando o número de servidores apresentados nos quadros

de 01 11, totalizam 148 pessoas. Porém a relação fornecida pelo Departamento de

pessoal constava o nome de 156 servidores lotados na unidade pesquisa. Acreditamos

quês esta diferença se deve ao fato que a secretaria só relaciona e acompanha aqueles

servidores que estão na ativa e não estão cedidos temporariamente ou outros motivos,

como podem ser observados, na tabela 1.

Gabinete
N º servidor Cargo Observação

01 Engenheiro Civil Superintendente
Quadro 1 - Estrutura organizacional do Gabinete da SIN. Número de servidores por
cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008)

Gerência de Administração

N º servidor Cargo Observação
Secretário executivo Gerente

telefonista -
Auxiliar eletricista -

Administrador
Assistente administrativo -

Datilógrafo -
Mestre Ofício -

Secretário Executivo -

Jardineiro
Copeira - 1

Operador de máquina copiadora - 1
Servente de Obras Operador de máquina copiadora - 1

Recepcionista Telefonista - 1

01
02
01
01
03
01
01
01

04

01

Contínuo -
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Quadro 2 - Estrutura organizacional da Gerência de Administração da SIN. Número de servidores por
cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Almoxarifado
N º servidor Cargo Observação

Servente de Obras -
Assistente administrativo -

01
01
01 Jardineiro -

Quadro 3 - Estrutura organizacional do Almoxarifado da SIN. Número de servidores
por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008)

Diretoria de Projetos e Obras – DPO

N º servidor Cargo Observação
Desenhista -
Projetista -
Arquiteto -

Engenheiro Civil -
Engenheiro eletricista -

Assistente administrativo -

01
01
09
18
02
05
01 Técnico em eletrotécnica -

Quadro 4 - Estrutura organizacional da Diretoria de Projetos e Obras da SIN.
Número de servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Comissão Especial de Licitação - CEL

N º servidor Cargo Observação
Auxiliar administrativo Presidente01

03 Assistente administrativo
Quadro 5 - Estrutura organizacional da Comissão Especial de Licitação da SIN.
Número de servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Diretoria de Manutenção e Instalações Físicas - DIMAN
N º servidor Cargo observação

Pintor área
Servente de obras

Mestre ofício
Copeiro

Técnico em eletrotécnica
Engenheiro Eletricista

Engenheiro civil
Operador de máquina de construção

Assistente administrativo
Pedreiro

03
05
08
01
02
01
02
03
03
07
01

Encanador área
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Bombeiro hidráulico02
02 Mestre de edificações e infra-estrutura

Quadro 6 - Estrutura organizacional da Diretoria de Manutenção e Instalações Físicas da
SIN. Número de servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Divisão de Manutenção do Complexo de Saúde - DIMACS
N º servidor Cargo Observação

Mestre ofício -
Encanador área -

Armazenista -
Pintor área -
Encanador -

Desenhista de artes gráficas -
Auxiliar administrativo -

06
01
01
03
01
01
01

Jardineiro -
Quadro 7 - Estrutura organizacional da Divisão de Manutenção do Complexo de
Saúde. Número de servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Divisão de Serviços Urbanos – DSU

N º servidor Cargo Observação
Jardineiro Operador de máquina agrícola – 1

Motorista –1
Servente de limpeza – 2

Servente de limpeza -
Operador de máquina

agrícola
-

Assistente em administração -
Arquiteto -

08

01
02

01
01
01 Telefonista -

Quadro 8 - Estrutura organizacional da Divisão de Serviços Urbanos da SIN. Número de
servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Estação de Tratamento de Esgotos - ETE
N º servidor Cargo Observação

Engenheiro químico especial -
Jardineiro -

01
01
01 Bombeiro -

Quadro 9 - Estrutura organizacional da Estação de Tratamento de Esgoto da SIN.
Número de servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008)
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Divisão de Instalação e Manutenção - DIM
N º servidor Cargo Observação

Técnico em refrigeração e ar condicionado -
Marceneiro -

Mestre - ofício -
Servente de obras -

Carpinteiro -
Porteiro -

Serralheiro -

02

01
01
01
03
01
01
01 Jardineiro -

Quadro 10 - Estrutura organizacional da Divisão de Instalação e Manutenção da SIN. Número
de servidores por cargo.
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

Divisão de Meio Ambiente - DMA
N º servidor Cargo Observação

Biólogo
Químico
Engenharia civil
Arquiteta

01
01
01
01
01 Téc. Em telecomunicações

Quadro 11 - Estrutura organizacional da Divisão de Meio Ambiente. Número de
servidores por cargo
Fonte: Secretaria da SIN (2008).

A população estimada para participação do estudo era composta por 156

servidores, destes, foram excluídos 19 (12,18%) por motivos diversos conforme

podemos observar na Tabela 1. No período da pesquisa: 8 servidores estavam de

licença médica, 3 servidores foram cedidos, 2 deles já estavam aposentados, 2

estavam de licença para tratar de assunto de interesse  particular, 2 estavam de férias,

1 havia sido demitido e outro servidor estava de licença para cargo eletivo, portanto, a

população a ser investigada ficou reduzida a 137.

Dos 137 servidores que atendiam aos critérios para participar da pesquisa, 03

não foram encontrados nos postos de trabalhos no momento de aplicação dos

questionários, e 02 se recusaram a participar. Portanto apenas 132 (84,62%) servidores

participaram da pesquisa para os quais foi entregue o questionário.

Através de toda essa análise percebe-se que no total (156) dos servidores da

SIN 12,18% não foram entrevistados, portanto o resultado final retrata parcialmente a

capacidade deles.
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Participação Freqüência %

Sim 132 84,62
Licença médica 08 5,13
Cedido 03 1,92
Não foi encontrado 03 1,92
Aposentado 02 1,28
Licença interesse particular 02 1,28
Férias 02 1,28
Recusa 02 1,28
Demitido 01 0,64
Licença cargo eletivo 01 0,64
Total 156 100,00

Tabela 1 – Distribuição de freqüências da participação dos servidores.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura
de uma IFES (2008).

a) Características sócio-demográficas. Analisando os resultados apresentados em

tabelas (2, 3 e 4), podemos observar no tocante as características demográficas que os

servidores apresentaram o seguinte perfil.

Na Tabela 2 é possível observar as variáveis sócio-demográficas dos

servidores em análise. Nota-se que a grande maioria dos servidores estudados são

homens (87,12%).  Esses resultados estão em conformidade com os cargos ocupados

pela população estudada, onde podemos observar na Tabela 4.

Na referida tabela observa-se que a maioria 82 (52,57%) das profissões e

funções exercidas pelos servidores exige esforço físico e historicamente vêm sendo

ocupadas pelas pessoas do sexo masculino, outras requerem exigências mistas físicas

e mentais podendo ser exercidas também por pessoa do sexo feminino, mas

principalmente na época que estes servidores foram contratados, (década de 70)

praticamente apenas os homens estavam mais presente no mercado trabalho

exercendo essas profissões.

Quanto ao estado conjugal (Tabela 2) os resultados mostraram prevalência de

casados (65,16%) ou vivem com companheiros. Resultado esperado, considerando a

faixa-etária desses servidores que participaram da pesquisa. Os demais vivem com

companheiros ou são separados (7,58%) e que 45,04% dos servidores entrevistados

têm ensino médio ou ensino superior.
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Variável Freq %
Sexo

Masculino 115 87,12
Feminino 17 12,88

132 100,00

Estado civil
Solteiro (a) 21 15,90
Casado (a) 76 57,58
C/ companheiro (a) 10 7,58
Separado (a)/Divorciado(a) 10 7,58
Viúvo (a) 4 3,03
Não informou 11 8,33

132 100,00

Escolaridade
Alfabetizado sem cursos regulares 27 20,45
Ensino Fundamental Incompleto 20 15,15
Ensino Fundamental 25 18,94
Ensino Médio 18 13,63
Ensino Superior 41 31,07
Não informou 01 0,76

132 100,00
Tabela 2 – Distribuição de freqüência das variáveis sócio-demográficas.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de
uma IFES (2008).

Para análise da idade dos servidores que participaram efetivamente do estudo,

as idades foram distribuídas em faixas etárias iniciando a partir de 20 anos de idade,

devido ser a menor idade encontrada na população investigada. Na Tabela 3 nota-se

que 67% dos servidores encontra-se com idade entre 46 a 60 anos.

Estudos demográficos vêm apontando que 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. Esse perfil corrobora com as

afirmações de Giatti (2003), que afirma o envelhecimento da população promoverá

repercussões em diversos setores, nesse caso nas políticas públicas de atenção a

saúde.

Faixa Etária Freq %
20 a 25 03 2,27
26 a 30 08 6,06
31 a 35 04 3,03
36 a 40 04 3,03
41 a 45 06 4,55
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46 a 50 26 19,70
51 a 55 39 29,55
56 a 60 23 17,42
61 a 65 13 9,85
66 a 70 06 4,55

Total 132 100,00
Tabela 3 – Distribuição de freqüências das faixas etárias dos servidores.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma
IFES (2008).

Foram analisadas aquelas características funcionais consideradas de maior

relevância como podemos observar a seguir. Na Tabela 4 observa-se uma diversidade

de cargos totalizando 33. A quantidade também chama a atenção, onde de todos os

cargos dos servidores investigados 14,4% ocupam o cargo de Engenheiro e apenas 1

(0,77%) na maioria dos outros cargos. No primeiro caso, essa realidade pode estar

justificada, considerando que algumas funções como a de engenheiro, exercem a

função de coordenador e supervisor de equipes, no entanto para aqueles que

apresentam apenas 1 servidor, seria o fato ocorrido nas instituições públicas nas

últimas décadas, onde parte da mão de obra utilizada no serviço público foi terceirizada.

Essa característica, tanto da diversidade quanto da quantidade, encontrada

relativa aos cargos, possibilitou observar que após analisar as perdas daqueles que não

puderam participar (12,82%), 100% de alguns cargos não participaram da pesquisa.

Este fato nos chama atenção para que em intervenções futuras baseadas no resultado

desse estudo, todo esforço deve ser empreendido para resgatar esses servidores e

possamos conhecer o ICT dos demais servidores.

Dos servidores que efetivamente compuseram a população estudada ocupam os

seguintes cargos:

Cargo Nº real
de servidores % Não

participaram Participantes %

Engenheiro-área 25 16,1 05 19 14,40
Jardineiro 19 12,2 03 16 12,12
Mestre de edificações e infra-
estrutura

18 11,6 02 16 12,12

Assistente em administração 17 10,9 03 14 10,69
Arquiteto e Urbanista 11 7,1 02 09 6,81
Servente de Obras 09 5,9 01 08 6,06
Pedreiro 07 4,5 00 07 5,03
Bombeiro hidráulico 06 3,8 00 06 4,55
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Pintor-área 05 3,2 00 05 3,8
Auxiliar em administração 03 1,9 01 02 1,52
Carpinteiro 03 1,9 00 03 2,27
Desenhista-projetista 03 1,9 02 01 0,77
Operad de máquina de
construção civil

03 1,9 00 03 2,27

Técnico em eletrotécnica 03 1,9 00 03 2,27
Telefonista 03 1,9 00 03 2,27
Operador de maquinas
agrícolas

02 1,3 00 02 1,52

Servente de Limpeza 02 1,3 01 01 0,77
Técnico em refrigeração 02 1,3 00 02 1,52
Administrador 01 0.6 00 01 0,77
Armazenista 01 0,6 00 01 0,77
Auxiliar de eletricista 01 0,6 01 00 0,00
Biólogo 01 0,6 00 01 0,77
Contínuo 01 0,6 00 01 0,77
Copeiro 01 0,6 00 01 0,77
Desenhista técnico
especializado

01 0,6 00 01 0,77

Marceneiro 01 0,6 00 01 0,77
Montador-soldador 01 0,6 00 01 0,77
Porteiro 01 0,6 00 01 0,77
Químico 01 0,6 00 01 0,77
Recepcionista 01 0,6 01 00 0,00
Secretaria executiva 01 0,6 00 01 0,77
Técnico em Edificações 01 0,6 01 00 0,00
Técnico em telecomunicação 01 0,6 00 01 0,77

total 156 100,00 24 132 100,00
Tabela 4 – Distribuição da freqüência dos servidores segundo cargo.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES (2008).

Relativo à idade que começaram a trabalhar alguns informaram sua experiência

com o mundo do trabalho muito cedo. Para aqueles cargos cujas tarefas são manuais e

não exigem um grau de estudo mais elevado foram as mais citadas nessa categoria. No

momento da pergunta observamos uma pausa para se recordar de uma informação que

já havia se passado há muitos anos.

No geral variou desde os 7 até aos 42 anos. Nota-se a ocorrência do trabalho

infantil nessa época. Os servidores relataram emocionados que muito cedo, ainda

crianças, começaram na agricultura ajudando aos pais.

Quando indagados sobre a principal ocupação atual, a maioria respondeu que

executam a mesma atividade do cargo que foram contratados, porém encontramos

alguns servidores exercendo funções diferentes o que no serviço público se considera

desvio de função.  Os servidores cujos cargos encontravam desviados foram o de
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jardineiro, servente de obras e recepcionista, sendo o cargo que mais encontramos

nessa situação foi o de jardineiro.

Observou-se que dos 19 servidores contratados para ocupar o referido cargo, 6

estão ocupando as atividades de : motorista, servente de limpeza, operador de máquina

copiadora e operador de máquina agrícola.  Alguns referiram que esta mudança

ocorreu pelo estado de doença que os mesmos se encontram, onde em suas

avaliações estão completamente incapazes para exercer a função na qual foram

contratados, mas dizem estar satisfeitos com a chefia que tomou tal iniciativa.

Essa situação encontrada reforça a necessidade de realizar a avaliação dos

servidores no tocante a sua capacidade para o trabalho. O afastamento para outras

atividades deve ser antecipado por uma avaliação de saúde ocupacional, sob pena de

acarretar prejuízos funcionais e até mesmo agravar a situação de doença do servidor.

Quanto às principais atividades realizadas de acordo com os determinados cargos,

os servidores descreveram com suas palavras, enfatizando a sua vivência cotidiana de

trabalho, caracterizando assim as respectivas funções exercidas, e não a partir de uma

descrição conceitual do cargo que ocupam (Quadro 12 ).

Esse resultado nos leva a constatar que existe uma diferença entre o trabalho

prescrito e o trabalho real. É no processo de trabalho real que o trabalhador sofre influência

dos fatores relacionados ao trabalho. Essa informação é bastante importante para aquele

trabalhador que irá ser avaliado. No processo de estabelecer o nexo de sua (in) capacidade

o profissional do serviço de saúde ocupacional necessita dessas informações.

Pela diversidade de cargos, observamos que são atividades que demandam

tanto exigências predominantemente mentais, como demandas cognitivas e de

atenção, necessidade de análise de problemas e de tomada de decisão, pressão de

prazos, de relacionamentos interpessoais e de responsabilidades, entre outras.
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Cargo Principais tarfefas
Administrador Confeccionar processos, ofícios, parecer, memorando e receber as reclamações, entre outras.
Armazenista Armazenar, entregar material, receber malotes.
Arquiteto e Urbanista Elaborar projetos arquitetônicos manualmente, realizar acompanhamento de execução de obras.
Assistente em
administração

As atividades são diversas, como colher dados climatológicos e transmitir diariamente; demais serviços burocráticos do setor
(memorando, ofícios, entre outras); fazer recebimento de material e distribuição dos mesmos, realizar acompanhamento dos
processos; composição de custo unitário; organizar, distribuir tarefas, resolver problemas dos setores, e decidir, receber e
distribuir materiais de construção; realizar atividades e digitação de documentos, verificar e-mail, organizar processos, receber e
enviar documentos e mercadorias, realizar abertura de licitações e assistir diretamente ao técnico chefe do setor.

Auxiliar em administração Elaborar editais, resumir a produção mensal, pedir materiais e elaborar e acompanhar a folha de freqüência.
Biólogo Elaborar  pareceres técnicos, realizar análises físico-químicas e biológicas, entre outras.
Bombeiro hidráulico Fazer instalação hidráulica (água, esgoto), manter, avaliar, consertar os serviços relacionados à telefonia, operar a estação de

tratamento de esgoto, colar cano e desobstruir esgotos, desentupir encanação de instalação hidráulica, limpar fossa comum e
de hospital, substituir encanação, concertar de torneira;

Carpinteiro Consertar  porta, serrar madeira, assentar porta, fazer bureau, assentar fechadura, envernizar portar aplicar fórmica, fabricar
móveis e carrocerias, realizar a manutenção nas máquinas da marcenaria e supervisionar as outras oficinas.

Contínuo Atender ao público e arquivar.
Copeiro Cozinhar e fazer cafezinho.
Desenhista técnico
especializado

Elaborar projetos arquitetônicos, planejar e fiscalizar as obras, coordenar.

Desenhista-projetista Medir áreas de edifícios - desenhar de projetos.
Engenheiro-área Coordenar, fiscalizar e orientar eletricista, elaborar pareceres técnicos nos processos licitatórios de obras, orçar e fiscalizar

obras de engenharia, fiscalizar os projetos, fazer orçamentos, fiscalizar orçamentos, gerenciar, realizar atividades relacionadas
com a administração pública, fiscalizar serviços, vistoriar, produzir documentos, visitar obras, atender consultas telefônicas,
participar de reuniões, fiscalizarem obras, qualificar projetos e pareceres, presidir comissões de recebimento, coordenar,
elaborar programas e projetos ambientais, realizar capacitação na área de meio ambiente de servidores da universidade,
participar de comissões, e representar a Instituição em programas diversos.

Jardineiro Despachar material, ajudar a descarregar material (manutenção), comunicar as atividades para o restante do pessoal, irrigar,
podar, plantar, adubar, capinar, limpar, cuidar do jardim, ligar e desligar bombas, decorar jardins, plantar mudas, fazer mudas,
adubar, foliar formiga entre outros, limpar, preparar mudas para o jardim, varrer, limpar os jardins, podar, envenenar, adubar,
contornar, pulverizar, limpar, capinar, coletar os sacos, tambores e colocar no carro, recolher o lixo em sacos e tambor, separar
material, limpar, fazer (café, almoço) lavar louça, pegar ar condicionado, geladeiras, bebedouros e trazer para oficina para fazer
solda e limpeza, dar carga de gás.

Marceneiro Lustrar com verniz, pintar, encerar, remover, envernizar, lixar móveis, selar, remover.
Mestre de edificações e
infraestrutura

Distribuir as tarefas na execução das solicitações referentes às obras de eletricistas, concertos, limpeza, divisória, esquadria de
alumínio, vidro, solda divisória, esquadrias de alumínio, vidros, soldas, avaliar e encaminhar para a firma e controlar o serviço
realizado pelas terceirizadas, supervisionar os serviços, receber as solicitações de serviço por escrito e verbal e providenciar a
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execução dos serviços referentes a realizar instalação hidráulica interna e externa, consertar ligações de moto bombas, ligar
motos, bombas hidráulicas, desobstruir redes de esgoto hospitalar, limpar caixa d’água, executar serviços elétricos de alta-
tensão, consertar aparelhos de refrigeração, manter condicionadores de ar, trocar gás, instalar e trocar compressores, manter
instalações elétricas, realizar ronda no  anel viário do campus e nos reservatórios de água, providenciar serviços de rebocos,
cerâmicas, alvenaria, levantar piso e paredes, distribuir tarefas para pessoas das obras de  instalação elétrica, serviços de
telefonia, instalação e cabeamento;

Montador-soldador Confeccionar divisória, esquadrias de alumínio, vidros, soldas.
Operador de maquinas
agrícolas

Carroçar e roçar matos, brocar mato, transportar material e outros.

Operador de máquina de
construção civil

Transportar materiais de construção de em geral, trasso (cimento areia, brita) prepara concreto para encher uma pedres, gelo
baiano, conduzo eletricistas e com caminhão munque revisando postes com a cestinha (tomando sol).

Pedreiro Realizar serviços de alvenaria, rebouco, piso, azulejo, cerâmica, orçamento de medição das obras para pedir material de
pintura, distribuir pessoal e fiscalizar o trabalho de pedreiro, reformar.

Pintor-área Pintar, emassar, lixar, pintar (paredes, tetos, portas, grades e janelas), dissolver tinta com solvente (rolo), grades, aplicar massa
corrida.

Porteiro Apanhar contra cheques, providenciar água, folha de ponto, bujão de gás.
Químico Gestão de resíduos químicos e domésticos.
Recepcionista Atender ao público.
Secretaria executiva Atender ao público e ao chefe imediato.
Servente de Limpeza Recolher lixo administrativo.

Servente de Obras
Trabalhar com os pedreiros, conferir e receber material, varrer, organizar o almoxarifado, ajudar no concerto e manutenção de
aparelhos de ar condicionado, assentar porta, concertar bureau, serrar, madeira, fazer cobertura de prédio, pintar paredes,
montar andaimes, segurar escadas, fazer xerox, arquivar, desarquivar, executar tarefas de contínuo, fazer café, substituir a
copeira nas férias, limpar o alojamento, varrer, limpar as vias de acesso da Diretoria de Manutenção e Instalação - DIMAN,
varrer folhas, apanhar o lixo e colocar nos tambores.

Técnico em eletrotécnica Instalar, manter, avaliar, consertar serviços relacionado à telefonia, gerenciar os serviços de fornecimento de energia elétrica
(contas, sistemas de medidas elétricas, orçamentos, avaliações técnicas, pareceres técnicos, relatórios de manutenção e
conserto em geral).

Técnico em refrigeração Consertar condicionadores de ar, geladeira e bebedouro.
Técnico em
telecomunicação

Executar serviços de telefonia (substituição de pares, concertos do distribuidor geral, atender ao público na reclamação, corrigir
lista telefônica na informática).

Telefonista Receber e transferir ligação telefônica, executar ligações (DDD, DDI e loca), anotar e transmitir recados, atender ao público
interno e externo, atender ao telefone e receber documentos, supervisionar setor, e resolver problemas.

Quadro 12 – Distribuição das principais tarefas realizadas pelos servidores entrevistados, segundo o cargo que ocupa.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES. SILVA, N. M. (UFRN, 2008).
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De acordo com a Tabela 5 nota-se que 15,91% dos servidores

apresentam menos de 10 anos de serviços na instituição, 3,03% tem 11 a 20 anos

de serviço, 65,91% declararam ter de 21 a 30 anos de serviços, 15,15% afirmaram

ter de 31 a 40 anos de serviços na Superintendência de Infraestrutura (SIN).

Portanto, observa-se que 81,06% dos servidores encontram-se trabalhando na

instituição a mais de 20 anos. Esse dado nos chamou a atenção no sentido de

pesquisar a correlação existente entre o ICT e o tempo de serviço dos servidores

estudados. O resultado pode ser observado mais adiante na Tabela 17.

O tempo médio de serviço dos servidores na SIN é de aproximadamente

24 anos. Sendo que 50% dos servidores têm 28 anos de serviços e 50%

apresentam 28 anos ou mais de tempo de serviço na SIN.

Tempo de serviço Freq %
< = 10 anos 21 15,91
11 a 20 anos 04 3,03
21 a 30 anos 87 65,91
31 a 40 anos 20 15,15
Total 132 100,00

Tabela 5 – Distribuição de freqüências do tempo de serviço dos servidores da SIN.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Na Tabela 6 nota-se que aproximadamente 60,6% dos servidores não

recebem adicional em contrapartida de 39,4% que percebe algum tipo de

adicional, seja de insalubridade ou periculosidade. Este é um dado relevante tendo

em vista, os tipos de riscos que esses servidores estão expostos.

Isto posto, concluímos que esta é uma clientela que requer a devida

atenção para sua saúde através da realização dos exames periódicos. Sua

capacidade para o trabalho deverá ser monitorada.

Adicional Freq %
Insalubridade 39 29,55
Periculosidade 13 9,85
Não 80 60,60
Total 132 100,00

Tabela 6 – Distribuição de freqüências dos servidores da SIN que percebem adicional.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma
IFES (2008).
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6.3 ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO (ICT)

A partir desse item serão apresentados os resultados do questionário de

ICT, classificando os servidores de acordo com o escore alcançado em uma das

seguintes categorias: Capacidade para o Trabalho Baixa Moderada, Boa ou

Ótima.

O grupo pesquisado avaliou que suas atividades exigem mais esforço

mental e físico, seguido de recursos mentais e por fim os demais em número bem

menor optaram alternativa que diz serem de exigência apenas física.

Na tabela 7 verifica-se que 8,33% dos servidores apresentaram baixa

Capacidade de Trabalho, 23,48% dos servidores demonstraram moderada

Capacidade de Trabalho, 40,91% apresentaram boa capacidade e constatou-se

ótima Capacidade de Trabalho em 21,21 % dos servidores. Observa-se ainda, que

6,06% não responderam a todos os itens obrigatórios para o cálculo desta

dimensão, portanto ficou prejudicada a apresentação do resultado. Destacamos

na observação desses dados que 31,81% dos servidores investigados

apresentaram o índice de capacidade baixa ou moderada e, portanto necessitam

de intervenções prioritárias para recuperar ou melhorar sua capacidade para o

trabalho, como formas de evitar uma aposentadoria por invalidez ou agravamento

da sua capacidade respectivamente.

Classificação do Índice de
Capacidade de Trabalho Freq %

Baixa 11 8,33
Moderada 31 23,48
Boa 54 40,91
Ótima 28 21,21
Prejudicados 8 6,06
Total 132 100,00

Tabela 7 – Distribuição de freqüências da classificação do Índice de Capacidade do Trabalho dos
servidores.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).
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Observa-se a partir desses resultados a necessidade de melhorar as

condições de trabalho prevenindo os danos à saúde que poderiam ter influência

na perda da capacidade para o trabalho garantindo a permanência destes

trabalhadores no seu emprego, podendo ser uma das principais ações para

redução do absenteísmo por doença.

Esses resultados fornecem subsídios para o planejamento de um

programa e saúde que venha promover uma melhor capacidade para o trabalho

dos servidores do setor de manutenção e conseqüentemente melhorar sua

qualidade de vida.

Dado a peculiaridade desse resultado, onde o servidor apresenta baixa

capacidade para o trabalho, decidimos analisar com mais profundidade esse

grupo, tendo em vista que as medidas a serem tomadas deverão ser urgentes

para restaurar essa capacidade. Ainda consideramos que em estudos posteriores

esse ponto deverá ser mais bem investigado.

O servidor que declarou pontuação zero para a dimensão da capacidade

atual de trabalho, obteve escore que classificou como baixa sua capacidade de

trabalho de acordo com o ICT. Ele tem 69 anos, é alfabetizado sem cursos

regulares, começou a trabalhar aos 07 anos de idade, ocupa o cargo de jardineiro

e tem como principal tarefa varrer. Não recebe adicional, tem 09 doenças

diagnosticadas pelos médicos. Raramente se sente ativo ou alerto e às vezes

sente esperança para o futuro.

Considerando essas informações, percebemos que esse seria o caso

índices, que norteará todo e qualquer trabalham de intervenção que precisa ser

iniciado com brevidade na unidade da instituição pesquisada, observe que pela

idade do servidor resta apenas um ano de serviço para que seja desligado do

serviço público, conforme determina a legislação que regulamenta o exercício do

servidor público civil federal. Um trabalho imediato poderá trazer uma melhor

qualidade de vida após sua aposentadoria.

A Tabela 8 mostra que o tempo mínimo de trabalho para os servidores

com baixa capacidade é de 01 ano e o máximo 35 anos. Observou-se que 09

servidores recebem adicionais (insalubridade e periculosidade).  Entre os

servidores que foram classificados com moderada capacidade, 15 deles recebem

adicional e 16 não recebem.
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Diante do resultado, entendemos que se faz necessário investigar a

relação entre o nível da capacidade apresentada e a exposição a agentes

insalubres e periculosos, considerando, que para os dois índices a maioria afirmou

receber algum tipo de adicional, e principalmente para aqueles com capacidade

para o trabalho baixa. Acreditamos que este tipo de estudo poderia afastar ou

confirmar a presença de agravos relacionados ou causados pelo processo de

trabalho, além de fornecer subsídios para atuar na prevenção e promoção dos

grupos expostos, porém ainda com boa ou ótima capacidade para o trabalho.

Destaca-se também a precocidade do tempo de serviço (1 ano) do

servidor que apresenta baixa capacidade para o trabalho, nesse caso

consideramos importante investigar com urgência quais fatores estão

influenciando na perda da capacidade para o trabalho, como forma de recupera-lo.

Tempo de serviço Recebe adicionalN°
Mínimo Máximo Sim Não

Baixa 11 01 35 09 02
Moderada 31 05 meses 33 15 16
Tabela 8 – Estatística descritiva dos servidores com baixa e moderada capacidade para o trabalho.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Observa-se através da tabela 9 a principal ocupação referida dos

servidores com capacidade baixa. São pedreiro e porteiro, esse último já ocupa

outra função, qual seja contínuo. Porém encontramos também engenheiro fazendo

parte desse grupo. Note que tem quatro servidores que já se encontram em outra

função pelos limites das doenças apresentadas.

Ocupação atual dos servidores com baixa
capacidade do Trabalho Freq %

Pedreiro 02 18,19
Porteiro (continuo) 02 18,19
Téc de refrigeração e ar condicionado 01 9,09
Jardineiro 01 9,09
Jardineiro (varrer) 01 9,09
Servente de obras (limpeza) 01 9,09
Jardineiro (auxiliar na separação do material) 01 9,09
Engenheiro 01 9,09
Tec em telecomunicações 01 9,09
Total 11 100,00
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Tabela 9 – Distribuição de freqüência da ocupação dos servidores com baixa capacidade de
trabalho.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Na Tabela 10 já podemos observar essa mesma ocorrência para os

servidores que apresentaram capacidade para o trabalho moderada. Nota-se que

o cargo de engenheiro ocupa o primeiro lugar. Estudos posteriores devem

investigar melhor essa categoria. Mesmo representando o maior contingente da

SIN, os servidores ocupantes deste cargo apresentaram sempre uma situação

especial durante a pesquisa. Durante o estudo dos 25 engenheiros lotados na

SIN, 06 não participaram da pesquisa. Dois se encontravam de licença médica, 03

afastados para interesse particular e 1 se recusou a participar. Note-se ainda que

três servidores estejam desviados de sua função provavelmente pelos motivos

antes referidos. Considere-se que estudos, anteriormente referidos, apontam para

a importância de restaurar a capacidade para o trabalho sob o risco de esta

capacidade declinar e até tornar inválidos.

Ocupação atual dos servidores com moderada capacidade do
trabalho Freq %

Engenheiro 05 16,11
Mestre de edificações 02 6,52
Pintor 02 6,52
Assistente em administração 03 9,67
Arquiteta 01 3,22
Servente de obras 01 3,22
Técnico em telecomunicações 01 3,22
Operador de máquina de construção civil 01 3,22
Motorista 01 3,22
Pedreiro 01 3,22
Servente de obras 01 3,22
Encanador 01 3,22
Aux de tec refrigeração 01 3,22
Tecnico hidráulico 01 3,22
Bombeiro hidráulico 01 3,22
Servente de obras (xerox) 01 3,22
Tec eletrotecnica 01 3,22
Jardineiro (coleta de lixo) 01 3,22
Jardineiro (copa) 01 3,22
Montador e soldador 01 3,22
Pintor 01 3,22
Tec em refrigeração 01 3,22
Eletricista 01 3,22
Total 31 100,00
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Tabela 10 – Distribuição de freqüência da ocupação dos servidores com moderada capacidade de
trabalho.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

A partir das tabelas 11, 12 e 13, buscou-se conhecer a percepção desses

servidores com relação às três questões para obtenção do escore relativo à

dimensão dos recursos mentais. Na tabela 11 podemos observar a opinião do

servidor a respeito da referida questão. Os servidores declararam sempre apreciar

suas atividades, 45,24%, seguidos daqueles que responderam que às vezes

apreciam suas atividades diárias. Pensamos que esses trabalhadores (44,26%)

não avaliam suas atividades, portanto não atuam como agente transformador de

suas realidades, considerando que não costumam refletir o seu cotidiano. Aponta,

assim para um trabalho que permita inicialmente essa reflexão antes de iniciar um

trabalho de intervenção.

Dimensão: Recentemente tem conseguido apreciar
suas atividades diárias? Freq %

Nunca 01 2,38
Raramente 05 11,90
Às vezes 12 28,57
Quase sempre 05 11,90
Sempre 19 45,25
Total 42 100,00

Tabela 11 – Servidores com baixa e moderada capacidade, segundo a dimensão de recursos
mentais.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Quanto a segunda questão apenas 50% dos servidores entrevistados

responderam que sempre tem se sentido ativo e alerta, 23,81% quase sempre,

16,67% às vezes e 9,52% nunca ou as vezes tem se sentido ativo e alerta. Diante

de tais resultados, refletimos a necessidade de avaliação do estado de saúde,

particularmente aos recursos exigidos pelo trabalho que executem.

Recentemente tem sentido ativo e alerta? Freq %

Nunca 01 2,38
Raramente 03 7,14
Às vezes 07 16,67
Quase sempre 10 23,81
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Sempre 21 50,00
Total 42 100,00
Tabela 12 – Servidores com baixa e moderada capacidade, segundo a dimensão de recursos
mentais.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES (2008).

Por fim a terceira e última questão relacionada à dimensão de recursos

mentais, 76,19% responderam que sempre ou quase sempre se sentem cheio de

esperança para o futuro, em contrapartida 23,81% afirmaram que as vezes ou

nunca se sentem cheio de esperança para o futuro. Esses achados são

importantes, considerando a necessidade de restaurar a capacidade, poderíamos

nos perguntar que futuro estão construindo esses servidores, como estarão, o que

terão construído.

Recentemente tem se sentido cheio de esperança
para o futuro? Freq %

Nunca 01 2,38
Às vezes 09 21,43
Quase sempre 10 23,81
Sempre 22 52,38
Total 42 100,00
Tabela 13 – Servidores com Baixa e moderada capacidade para o trabalho, segundo a dimensão
de recursos mentais.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Diante dos resultados observados, a partir das respostas correspondentes

as três questões, que define a dimensão dos recursos mentais do servidor,

observa-se que prevaleceu sempre ou quase sempre como resposta aos quesitos

formulados.  Esse achado nos remete a reflexão que há esperança para os

servidores quando afirmam que sempre ou quase sempre tem se sentido bem, ou

seja estão sensíveis a sua problemática porém esperançosos, o que ao nosso ver

sinaliza positivamente para a equipe que possa vir a desenvolver ações de

promoção a saúde obterá êxio.

Portanto, diante desses resultados, entendemos que a Dimensão relativa

a recursos mentais influenciou positivamente a definição dos altos escores do ICT.

Segundo Tuomi et al (1997), diante de tais resultados a Instituição deve

tomar as medidas, que de acordo com os escores encontrados neste estudo

8,33% dos servidores devem ter sua capacidade restaurada, 23,48% devem ter
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sua capacidade para o trabalho melhorado e 40,91% devem receber medidas de

apoio para manter sua capacidade para o trabalho. Medidas de manutenção

devem ocorrer para o grupo que apresentaram um escore correspondente a ótima

capacidade correspondente a 21,21% dos servidores estudados.

Nesse sentido os serviços oferecidos nesse momento através do

Departamento de assistência ao servidor devem a nosso ver ser reestruturado

imediatamente, na perspectiva de implantar um modelo que se antecipe a

ocorrência de condições que afetem a capacidade para o trabalho e restaurem

aquelas comprometidas.

Porém, a necessidade para o estabelecimento dessas medidas passa

também pela capacidade funcional de cada indivíduo e das próprias condições de

trabalho existentes, o que traz uma limitação ao estudo, pelo limite do tempo,

ficando como sugestões para a realização de novos estudos.

Através da Tabela 14 verifica-se a pontuação mais detalhada das sete

dimensões que compunham o questionário para cálculo do ICT. Observemos os

resultados:

 Com relação à dimensão da capacidade atual para o trabalho

comparado com a melhor da sua vida, nota-se que a capacidade média

atual declarada pelos servidores é de 8,28 pontos, com desvio padrão

de 1,84. A pontuação mínima declarada foi de 0 e a máxima de 10

pontos. Verifica-se também que 50% dos servidores consideraram que

sua capacidade atual para o trabalho comparada com a melhor da sua

vida é de 8,50 pontos e 50% acima deste valor;

 Para as exigências do trabalho (física e mental) dos servidores, nota-se

que a pontuação média deles foi de 8,00 pontos e desvio padrão de

1,36. É visto que 50% dos servidores declararam pontuação abaixo de

8,00 e 50% acima de 8,00;

 A pontuação média fornecida pelos servidores quando questionados

sobre qual doença os mesmos eram portadores, tendo diagnóstico

confirmado pelo médico, foi de 3,57 com desvio padrão de 2,21. A

pontuação mínima foi de 1 ponto (5 doenças ou mais) e a máxima foi de

7 (nenhuma doença). Nota-se também que 50% dos servidores

obtiveram 04 pontos e 50% obtiveram 04 ou mais pontos.
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 Com relação à perda estimada para o trabalho devido à doença,

verifica-se que a pontuação média apresentada pelos servidores foi de

4,87 pontos e desvio padrão de 1,40 pontos. 50% dos servidores

obtiveram 05 pontos para a perda estimada e 50% declararam perda

com pontuação acima de 05 pontos.

 Com relação ao número de faltas devido à doença nota-se que o

número médio de faltas dos servidores foi de aproximadamente de 04

faltas. O número mínimo de faltas foi de 01 dia e o máximo de 05 dias.

Nota-se também que 50% dos servidores faltaram 05 dias e 50%

faltaram mais de 05 dias.

 Com relação ao prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho

daqui a 02 anos, nota-se que a pontuação média afirmada pelos

servidores foi de aproximadamente 06 pontos, a pontuação mínima

declarada foi de 01 ponto e a máxima de 07 pontos. 50% dos servidores

obtiveram uma pontuação igual a 07.

 Com relação à pontuação de recursos mentais nota-se que a pontuação

média obtida foi de 3,61 pontos. A mínima de 02 pontos e a máxima de

04 pontos. Nota-se também que 50% dos servidores afirmaram

pontuação abaixo de 04 e 50% acima de 4 pontos.

Dimensão N° Média Desvio
padrão Mínimo Máximo Mediana

Capacidade atual para o trabalho
comparada com a melhor de toda a vida 132 8,28 1,84 0,00 10,00 8,50

Capacidade para o trabalho em relação as
exigências do trabalho 131 8,00 1,36 2,00 10,00 8,00

Número atual de doenças diagnósticas pelo
médico (pontos) 132 3,57 2,21 1,00 7,00 4,00

Perda estimada para o trabalho devido às
doenças 126 4,87 1,40 1,00 6,00 5,00

Faltas ao trabalho por doenças nos últimos
doze meses 131 4,25 1,02 1,00 5,00 5,00

Prognóstico próprio sobre a capacidade para
o trabalho daqui a 02 anos 131 5,95 1,92 1,00 7,00 7,00

Recursos mentais 132 3,61 0,61 2,00 4,00 4,00
Tabela 14 – Estatística descritiva das dimensões que compõem o Índice de capacidade de
Trabalho (ICT).
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).
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A Tabela 15 apresenta a estatística descritiva do ICT, nota-se que a

pontuação média do ICT dos servidores foi de 38,37 pontos com desvio padrão de

6,69 pontos. O ICT variou entre 13 a 49 pontos. Verifica-se também que 25% dos

servidores têm o ICT abaixo de 34, 50% deles tem ICT abaixo de 39, 75, 75% tem

ICT abaixo de 43 e 25% acima de 43 pontos. Confirma-se então que a média não

retrata a realidade da população estudada, devendo portanto ao se observar os

resultados encontrados para fins de intervenção, considerar os achados na

referida tabela.

ICT
N° 124,00
Média 38,37
Desvio padrão 6,69
Mínimo 13,00
Máximo 49,00
1° Quartil (25%) 34,50
Mediana (50%) 39,75
3° Quartil (75%) 43,00

Tabela 15 – Estatística descritiva do Índice de capacidade de Trabalho (ICT).
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Através da Tabela 16, podemos observar que as dimensões que

compõem o Índice de Capacidade para o Trabalho apresentaram os seguintes

resultados:

 Capacidade para o trabalho comparada com a melhor de toda a vida:

78,0% dos servidores ocuparam as três pontuações superiores da

dimensão;

 Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho:

26,7% dos servidores ocuparam as três pontuações superiores da

dimensão;

 Número atual de doenças diagnosticadas pelo médico: 18,9% dos

servidores não referiram presença de doenças (pontuação = 7) e 30,3%

afirmaram ser portador de 5 ou mais doenças (pontuação =1).

 Perda estimada para o trabalho devido às doenças: 48,4% dos

servidores declararam não ter nenhum impedimento/doença para

realizar seu trabalho (pontuação =6).
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 Falta ao trabalho devido a doenças nos últimos 12 meses: 55,7% dos

servidores negaram afastamento do trabalho por doenças nos últimos

doze meses (pontuação =5).

 Prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho daqui a 2 anos:

74,05% dos servidores consideraram que é bastante provável que daqui

a 2 anos serão capazes de fazer o trabalho atual (pontuação = 7).

 Recursos mentais: 68,18% dos servidores ocuparam a pontuação mais

elevada em termos de recursos mentais (capacidade para apreciar as

atividades diárias, percepção de estar ativo e alerta, sentimento de

esperança para o futuro).

Em resumo, percebe-se que a população em análise apresentou quando

avaliadas individualmente, altos valores nas pontuações superiores das

dimensões, que compõem o ICT. No entanto, na dimensão capacidade atual
para o trabalho em relação às exigências do trabalho, 30 (26,7%), assim como

na dimensão do número atual de doenças diagnosticadas pelo médico, 25
(18,9%), poucos servidores ocuparam as melhores pontuações, influenciando

negativamente no resultado do ICT.

Esses resultados, considerando a opinião do próprio trabalhador, nos

levam a crer que o trabalhador não está ciente de seu estado de saúde e de sua

capacidade para atender as demandas do trabalho.
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Dimensão 0 1 2 3 4 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Total
01 - 01 02 - 07 09 09 37 23 43 132Capacidade atual para o trabalho

comparada com a melhor de toda a
vida 0,8 - 0,8 1,5 - 5,3 6,8 6,8 28,0 17,4 32,6 100,0

01 - 01 03 09 04 14 04 56 04 10 05 20 131Capacidade para o trabalho em relação
às exigências do trabalho

0,8 - 0,8 2,3 6,9 3,1 10,7 3,1 42,7 3,1 7,6 3,8 15,3 100,0
40 11 13 20 23 25 132Número atual de doenças diagnósticas

pelo médico (pontos) 30,3 8,3 9,8 15,2 17,4 18,9 100,0
03 10 08 20 24 61 126Perda estimada para o trabalho devido

às doenças 2,4 7,9 6,3 15,9 19,0 48,4 100,0
02 10 14 32 73 131Faltas ao trabalho por doenças nos

últimos doze meses 1,5 7,6 10,7 24,4 55,7 100,0
12 22 97 131Prognóstico próprio sobre a

capacidade para o trabalho daqui a
dois anos 9,2 16,8 74,1 100,0

- 9 33 90 132Recursos mentais
- 6,8 25,0 68,2 100,0

Tabela 16 – Distribuição da população do estudo (n° e %) segundo pontuação das dimensões do Índice de Capacidade para o trabalho (ICT)
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de um IFES (2008).
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Correlação linear

O comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas pode ser

observado através de um gráfico, denominado diagrama de dispersão, e medido

através do coeficiente de correlação (r).

O coeficiente de Correlação de Pearson (r) - é uma medida numérica que

serve para descrever a correlação linear dos dados de duas variáveis

quantitativas. Esse coeficiente, que se representa por r, é dado pela fórmula:

     
   2 22 2

. . .

. . .

n X Y X Y
r

n X X n Y Y




 

  
   

O valor de r varia de –1 a +1, inclusive. Valores de r iguais a –1 e +1

indicam que os pontos estão sobre a reta, isto é, a correlação é perfeita. Valores

próximos de –1 e +1 indicam correlação forte e valores próximos de zero indicam

correlação fraca. O sinal de r indica se a correlação é positiva ou negativa.

A tabela 17 mostra os resultados da correlação entre o ICT e algumas

variáveis quantitativas em estudo. Na mesma tabela é possível observar que

existe uma correlação linear estatisticamente significativa entre o ICT e a Idade

dos servidores; sendo uma correlação negativa entre a Idade e o ICT. Isto é,

quanto maior a idade do funcionário menor será o valor de ICT (r= -0,3416 e p-

valor = 0,0001).

Com relação a variável Tempo de serviço, nota-se uma correlação linear

estatisticamente significativa entre o ICT e a o tempo de serviço na SIN, sendo

uma correlação positiva entre o tempo de serviço e o ICT. Isto significa dizer

que quanto maior o tempo de serviço prestado pelo o funcionário maior o ICT (r=

0,3407 e p-valor = 0,0001).

No Brasil, Wajnman (1997), estudando as perspectivas de crescimento da

população economicamente ativa relata que inúmeros estudos têm demonstrado

que as pessoas que trabalham apresentam melhores condições de saúde do que
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a população geral, e que as pessoas doentes e incapazes são, geralmente,

excluídas do mercado de trabalho. Estudos posteriores poderão estudar melhor

essas correlações, esses achados são resultados encontrados em grupo restrito,

não podem ser extrapolados para comparações.

Para a variável Idade que começou a Trabalhar, nota-se uma

correlação negativa com o ICT verifica-se que quanto maior a idade que

começou a trabalhar menor ICT (r= -0,2304 e p-valor = 0,0100).

Variável N° r P-valor
Idade 124 -0,3416 0,0001
Tempo de serviço 122 0,3407 0,0001
Idade que começou a trabalhar 124 -0,2304 0,0100
Tabela 17 – Correlação entre o ICT e as variáveis quantitativas
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008).

Regressão Linear Múltipla

Muitas aplicações práticas da análise de regressão exigem modelos mais

complexos do que o modelo de regressão linear simples. Em geral, uma variável

dependente Y depende de várias variáveis independentes  1 2, ,..., kX X X . Na

análise de regressão múltipla procuramos construir um modelo estatístico-

matemático para se estudar, objetivamente, a relação entre as variáveis

independentes e a variável dependente e, a partir do modelo, conhecer a

influencia de cada variável independente, como também, predizer a variável

dependente em função do conhecimento das variáveis independentes. Por

exemplo, um modelo mais realístico para explicar a pressão sanguínea de um

paciente, variável dependente, normalmente conhecida como Y, pode ter como

função a idade do paciente (X1) e o peso (X2). Assim estamos incorporando

variáveis independentes no modelo com objetivo de melhor explicar e prever o

comportamento da variável dependente Y.

O modelo de regressão linear múltipla pode ser representado da seguinte

maneira:
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1 1 2 2 ...i i i k ki iY X X X         

Onde: iY é a variável dependente – variável de estudo

1 2, ,...,i i kiX X X  são as variáveis independentes;

i  Determina a contribuição da variável independente Xi;

i  é o erro aleatório componente do modelo.

A tabela 18 apresenta o resultado da Análise de regressão múltipla. Onde

podemos observar algumas estatísticas e, em particular, o R2 (R-quadrado) igual a

0,785. Este resultado indica que na amostra observada, cerca de 78% da variação

do ICT pode ser “explicada” por uma relação linear que envolve a Idade (X2),

Capacidade atual (X6) e o Número total de doença (X7).

Estatística de regressão
R Múltiplo 0,88606
R Quadrado 0,78511
R Quadrado ajustado 0,77180
Erro padrão 3,20730
Observações             121

Tabela 18 – Sumário da regressão múltipla, variável dependente: ICT.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura
de uma IFES (2008).

A tabela 19 (ANOVA) fornece o resultado estatístico da seguinte hipótese nula:

0 1 2 3 4 5 6 7: 0H             

Relativo ao modelo

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7y X X X X X X X                

O teste conhecido como teste F da análise de variância do modelo,

resultou na estatística F = 58,98, com correspondente valor p = 0,0000. Como o

valor de P é pequeno, o teste estatístico rejeita H0, indicando que as variáveis

independentes escolhidas são significativas para explicar Y (ICT).
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gl SQ QM F p-level
Regressor 07 4246,90 606,70 58,98 0,00
Residual 113 1162,41 10,29
Total 5409,31

Tabela 19 - ANOVA
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008)

A tabela 20 fornece as estimativas dos coeficientes. A primeira coluna

apresenta as estimativas para cada particular coeficiente, donde, temos a seguinte

equação de predição para a variável ICT (Y) em função da Idade (X2), da

capacidade atual (X6) e do número total de doenças (X7):

2 2 6 7ˆ 28,5946- 0,09538 + 1,96078  - 0,92393y X X X

Assim, tendo a idade (X2), a pontuação da capacidade da atual (X6) e o

número de doenças (X7) de um servidor pode-se obter uma predição para o seu

ICT, ŷ . Por exemplo, um servidor cuja idade é 40 anos, que tenha uma pontuação

na capacidade atual de 7 pontos e 3 doenças, seu ICT, predito pelo modelo, é de

     ˆ 28,5946- 0,09538 40 + 1,96078 7  - 0,92393 3 35,73y     

Com a equação de regressão, observa-se, também, que a cada ano a

mais na idade do servidor, espera-se uma redução de 0,095 no ICT (mantendo-se

constantes a capacidade atual e o número de doenças). A cada aumento na

pontuação na capacidade atual do funcionário, espera-se uma diferença de 1,96

no ICT (mantendo-se constante a Idade e o número de doenças). E, também, a

cada doença a mais, espera-se 0,92 pontos a menos no ICT (mantendo-se

constante a Idade e a capacidade atual).

A ultima tabela também fornece os resultados de testes estatísticos

individuais, relativos a cada um dos coeficientes da equação da regressão. Ou

seja, têm-se os resultados dos oito seguintes testes:
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Como apenas no primeiro, no terceiro e nos dois últimos casos os valores

de p foram pequenos (p < 0,10), temos evidencias suficientes para rejeitar as

hipóteses nulas, concluindo que apenas essas variáveis independentes e o

intercepto podem ser inclusos no modelo.

Coeficientes Erro
padrão Stat t p-level

Intercepto 28,5946 2,948371 9,6984 0,000
Sexo (X1) -0,53529 0,89409 -0,5987 0,551
Idade (X2) -0,09538 0,052975 -1,8004 0,074
Educação (X3) -0,0443 0,253255 -0,1749 0,861
Idade que começou a trabalhar (X4) 0,07296 0,05948 1,2266 0,223
Tempo de serviço (X5) 0,06307 0,053092 1,1879 0,237
Capacidade atual (X6) 1,96078 0,16897 11,6043 0,000
Total de doença (X7) -0,92393 0,085053 -10,863 0,000

Tabela 20 - Testes estatísticos individuais, relativos a cada um dos coeficientes da equação da
regressão.
Fonte: Pesquisa realizada com os servidores públicos do setor de infra-estrutura de uma IFES
(2008)

6.4 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ACERCA DOS RESULTADOS

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa e considerando a concepção

de capacidade para o trabalho como resultado das inter-relações entre recursos

dos trabalhadores e exigências do trabalho (MARTINEZ, 2006) e que a avaliação

da capacidade para o trabalho auxilia na priorização e na identificação de

trabalhadores que necessitam ou necessitarão num breve período de tempo do

apoio dos serviços de saúde ocupacional garantindo assim, uma atenção precoce

que otimizará as condições estabelecidas para prevenir uma diminuição prematura
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na capacidade para o trabalho, e que esta metodologia auxiliará no

desenvolvimento de medidas para intervir, promover e manter a saúde prevenindo

perdas da capacidade para o trabalho e desempenho profissionais segue algumas

considerações e sugestões.

Para os servidores participantes desse estudo a Instituição deve

desenvolver programas de recuperação para aqueles cujo  resultado apresentou

capacidade baixa, de melhoria para capacidade moderada, apoio para capacidade

boa e manutenção para ótima. Tal programa deve considerar para o planejamento

e desenvolvimento das ações as exigências do trabalho, se são físicas mentais ou

ambas, como:

 Manter o monitoramento da capacidade para o trabalho dos

servidores. Uma estratégia seria incluir como rotina do DAS no

atendimento ao servidor, sobretudo na realização do PCMSO, a

avaliação da capacidade por meio do ICT de todos os servidores.

 Essa estratégia sendo rotineira permitirá o monitoramento da

Capacidade para o Trabalho em dois segmentos, ou seja, no individual

e no coletivo. No primeiro segmento possibilitará conhecer e

acompanhar cada servidor individualmente e identificar aqueles com

comprometimento da Capacidade para o Trabalho e promover

medidas adequadas de apoio.

 No segundo segmento permitirá acompanhar coletivamente a situação

da Capacidade para o Trabalho de todos os servidores, identificando

problemas que os afetam, subsidiando a implementação de medidas

corretivas, e possibilitando a supervisão e avaliação e

redirecionamento destas medidas.

Em conformidade com o que diz Medronho (2002), esse tipo de estudo é

utilizado para investigar uma gama de problemas de saúde pública, com os mais

diferentes propósitos desde administrativos até analíticos. Seu uso está ligado à

necessidade de conhecer uma ou mais características individual ou coletiva e que

a distribuição de um evento em uma população é uma das fontes imprescindíveis
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para o planejamento e administração de ações voltadas para a prevenção,

tratamento e reabilitação, tanto em nível coletivo quanto individual, podemos

chegar a algumas conclusões as quais passamos a relatar.

Isto posto, acreditamos que este tipo de estudo, bem como a utilização do

ICT, deverá ser utilizado para construir os indicadores no Programa de Avaliação

de Desempenho e Dimensionamento de Pessoal. Considerando o que consta na

Lei 11.091/05, no Decreto 5.824/2006 e no Decreto 5.825/2006 que dispõe sobre

a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos administrativos em

Educação, (PCCTAE), no tocante a avaliação quali e quantitativa respectivamente,

destacamos que a utilização do ICT seria útil para atender o que preconiza a

referida legislação.

Como anteriormente já vimos, a opinião dos autores que estudaram esta

temática, afirmando que o ICT pode ser definido como o quão bem está, ou estará

um trabalhador presentemente ou num futuro próximo, e quão capaz ele pode

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

capacidades físicas e mentais. Esta metodologia auxilia no desenvolvimento de

medidas para intervir, promover e manter a saúde prevenindo perdas da

capacidade para o trabalho e desempenho profissionais.

Diante de todas essas implementações necessárias para o devido

cumprimento da legislação e diante dos resultados obtidos na avaliação dos

servidores que participaram deste estudo, recomendamos a utilização do ICT

como instrumento de referência para mensurá-los no sentido de subsidiar a

implantação dos programas acima referida e definidos em lei.

Por fim, consideramos que o achado mais importante dos propósitos

desse estudo, foi partir em busca de um novo método de avaliação que

contemplasse a subjetividade do trabalhador a partir de sua visão, e não penas

uma avaliação quantitativa que polarizasse as possibilidades de resultados ou

apto ou inapto, inválido ou válido, mas sim uma avaliação positiva que

considerasse o quão está bem o trabalhador no presente ou não e os caminhos
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que devem ser seguidos para manutenção, melhora ou restaurações da sua

capacidade tanto física como mental.

Destacamos ainda, que o método encontrado possibilita a participação de

outros profissionais, na avaliação do servidor, além dele mesmo, quebrando a

hegemonia da denominada avaliação médica pela avaliação da saúde, onde todos

os autores envolvidos têm voz e voto.

Por fim destacamos ainda, a observação que o instrumento possibilita.

Através da observação dos resultados obtidos a partir dos questionamentos que o

servidor vai respondendo, podemos claramente perceber a inter-relação entre as

respostas e independente entre elas, permite dimensionar os aspectos

relacionados ao comprometimento das dimensões biopsicosocial.

Em fim, acreditamos que o instrumento ora aplicado, possibilitará a

construção de novas formas de avaliação que complemente as atuais utilizadas e

novo paradigma seja delineado na construção de políticas de promoção da saúde

do servidor e consequentemente na edificação das instituições que eles

representam.
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7 CONCLUSÃO

Nesta pesquisa analisou-se a Capacidade para o Trabalho no contexto

das políticas públicas de Atenção à Saúde dos Servidores Públicos que

desenvolvem suas atividades no setor de manutenção denominado

Superintendência de Infra-estrutura, em uma Instituição Federal de Ensino

Superior do estado do Rio Grande do Norte.

Dentre os achados observou-se que na população dos servidores públicos

estudados predominaram adultos com idade acima de 46 anos, casados, sexo

masculino, com escolaridade de nível superior e cargo de engenheiros.

Quanto ao primeiro objetivo proposto para esta pesquisa, que seja

investigar a Capacidade para o Trabalho dos servidores da Superintendência de

Infraestrutura de uma IFES, foi alcançado através da aplicação do questionário do

ICT onde numa escala de 7-49 foram avaliados a partir de sete dimensões, o

escore médio encontrado foi de 38,37.

O segundo objetivo seria classificar a Capacidade para o Trabalho a partir

do resultado do ICT, que foi alcançado pela aplicação de uma tabela que varia de

baixa, moderada, boa e ótima e pelo escore acima descrito esses servidores

apresentaram em média boa Capacidade para o Trabalho.

Apesar do resultado acima referido, este escore não retrata o perfil da

Capacidade para o Trabalho desses Servidores como Boa, pois o desvio padrão

encontrado foi de 6,69 pontos, demonstrando que os outros níveis apresentaram

resultados importantes, portanto deve ser observado cada um dos níveis

classificados.

E por fim, o terceiro objetivo que seria contextualizar os resultados obtidos

com a política nacional de atenção a saúde do servidor, os resultados nos levou a

concluir que as políticas públicas voltadas para o Servidor Público no contexto

Geral, para aquelas Instituições que já se encontram desenvolvendo algumas

ações, inclusive essa IFES onde realizou-se o levantamento dos dados, não estão

atendendo as reais necessidades desses servidores.
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Partindo do pressuposto que o estudo foi realizado apenas em uma das

Unidades da IFES, projetando um olhar para as demais, percebemos que tantos

outros servidores podem se encontrar em realidades semelhantes ao do estudo e,

portanto deveriam se encontrar participando de políticas de reabilitação, o que nos

faz concluir a afirmação acima referida.

Do mesmo modo, para aquelas IFES que ainda não desenvolva nenhuma

ação voltada para a promoção da saúde do servidor, o contexto torna-se mais

grave diante dos resultados parcialmente encontrados, tanto do ponto de vista da

faixa etária da população, quanto pelo comprometimento da Capacidade para o

Trabalho.

Essa constatação resulta dos relatos de estudos que vêem sendo

realizados em diversos países do mundo incluindo o Brasil, demonstrando que a

intervenção é necessária para manter, apoiar, melhorar ou restaurar a Capacidade

para o Trabalho, sob o risco de essa capacidade declinar, evoluindo para níveis

cada vez mais baixos trazendo graves conseqüências a população trabalhadora.

Esse contexto torna mais evidente a necessidade de programas que

promovam a Capacidade para o Trabalho dos servidores desta Instituição.

Portanto, diante da hipótese sugerida, nesse estudo lançamos a assertiva

que os resultados apresentados demonstram que existe uma correlação negativa

entre as políticas desenvolvidas e o Índice de Capacidade para o Trabalho. Nesse

sentido, o resultado nos leva a crer que a hipótese possa ser confirmada, qual

seja, quanto maior a ineficácia das políticas, menor o índice de Capacidade para o

Trabalho dos servidores públicos estudados.

Confirma-se também, diante da experiência vivida na realização dessa

pesquisa e dos resultados obtidos, que o questionário do ICT por ser um

instrumento de auto-avaliação e, portanto auto-explicativo, sendo de fácil

aplicação, até em pessoas com limitado nível de escolaridade, seja um

instrumento válido e adequado para ser utilizado na avaliação dos demais

servidores dessa Instituição, podendo ser extrapolado para as demais IFES

brasileiras e Órgãos Públicos Civis Federais de forma a conhecer o perfil desses
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servidores do ponto de vista quantitativo e qualitativo, em conformidade do que

preconiza a LEI 11.091/2006.

Essa avaliação serviria de base para a consolidação tanto da Política de

Atenção a Saúde do Servidor, quanto para o processo de reestruturação tão

necessária a todas as IFES do país.

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecendo-se as limitações desse estudo, após sua conclusão,

estamos certos, que possibilitou crescimento tanto profissional como pessoal.

Em primeiro lugar percebemos que um título de mestrado proporciona a

evolução do profissional, no sentido dele poder observar os fenômenos ocorridos

no cotidiano de sua prática como enfermeiro, percebê-los como fontes de recursos

e conhecimentos que possam promover a adequada atuação do enfermeiro como

agente transformador das realidades enfrentadas pela pessoa humana, sendo

solidário e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações

humanas.

Pessoalmente, isto pode ser entendido como novas maneiras de perceber

o movimento da natureza e todas as formas de manifestação de vida nela contida.

Igualmente, diante dos resultados e por ter atingido com êxito os objetivos

propostos no estudo, possamos também ter contribuído com o aprofundamento

das discussões sobre o índice de capacidade para o trabalho, o aprimoramento da

utilização do instrumento.

Sugerimos que outros estudos relacionados com a temática possam ser

realizados, principalmente na categoria de servidores públicos civis federais das

IFES, onde encontramos lacunas que retratem sua real condição.

Concluímos que o esforço desprendido, foi compensado diante dos

resultados~encontrados e  que as dificuldades e facilidades encontradas durante a
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realização da pesquisa, tiveram suas dimensões justificadas, e estão relacionada

ao mestrando (pelo processo de aprendizagem na aproximação com o mundo

científico), ou a fatores do próprio campo pesquisado.

Por fim, apresentamos como últimos argumentos que algumas

constatações advindas deste estudo, possam ser melhor investigadas,

considerando que não foram aqui exploradas, tanto pelo limite do tempo, como

também por não se tratar do objetivo proposto. Sugerimos realizar um diagnóstico

que permita conhecer a real situação dos servidores da IFES estudada com

relação a sua capacidade para o trabalho. Inicialmente aplicar o questionário em

todos os servidores da Instituição para conhecer a Capacidade para o trabalho

dos mesmos, definindo os grupos de acordo com a classificação do ICT

encontrado, na perspectiva de elaboração de medidas estratégicas de promoção,

prevenção e controle da saúde do servidor.
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ANEXO 5 – MEMORANDO 238/DAS



APENDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convido você a participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR

PÚBLICO: estudo de caso na UFRN”, que será acompanhada pela Profª Dra. Soraya Maria de Medeiros, do

Curso de Pós-graduação – Mestrado em Enfermagem da UFRN e pela mestranda Neuma Maria da Silva. Sua

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.

Essa pesquisa procura analisar a os tipos de procedimentos utilizados pelo DAS/UFRN na Avaliação de Saúde

Ocupacional em suas diversas etapas, conhecer os servidores da UFRN que necessitam serem submetidos a

Avaliação de Saúde Ocupacional, analisando sua distribuição quantitativa e qualitativa e ainda identificar quais as

doenças responsáveis pelo comprometimento da capacidade laboral de servidores da UFRN e sua relação com as

formas de atividades laborais, com a finalidade de conhecer essa realidade  no sentido de contribuir com a

definição de uma política eficaz que atenda as reais necessidades dos Servidores desta Instituição, no sentido de

enfatizar e defender a melhoria nas condições de trabalho e promover a saúde do trabalhador. Você será

submetido a gravações premeditadas de narrativas pessoais, através de entrevista individual com roteiro semi-

estruturado e anotações no caderno de campo.

Não haverá riscos com sua participação, somente benefícios uma vez que poderá contribuir para a prevenção do

agravamento da situação de saúde do Servidor Público no ambiente de trabalho, permitir de forma segura sua

reinserção no trabalho, bem como melhoria das condições de trabalho. Se você tiver algum gasto que seja devido

à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar

diretamente no Departamento de Enfermagem, Campus Universitário em Lagoa Nova – Natal/RN ou pelo

telefone 3215-5301. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em

Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário em Lagoa Nova, CEP: 59072-970 ou pelo

telefone 3215-3135.

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e

concordo em participar voluntariamente da presente pesquisa.

Natal, _______ de __________ de 2008

__________________________________________

Sujeito da Pesquisa

__________________________________________

Pesquisadora responsável



APENDICE 2 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ICT

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

MESTRADO ACADÊMICO EM ENFERMAGEM

Instrumento de coleta de dados da Dissertação de Mestrado:
“AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO DO

 SERVIDOR PÚBLICO: um estudo de caso na UFRN.”

Questionário para conhecimento do Índice de Capacidade para o Trabalho

Data:          /        /

Nome:

Cargo:

Data de Nascimento:    ____/____/______



DADOS GERAIS

Sexo
Feminino.....................................................1
Masculino...................................................2

Idade: _____ anos

Estado conjugal atual
Solteiro(a)...................................................1
Casado(a) ..................................................2
Vive com companheiro(a) ..........................3
Separado(a)/Divorciado(a).........................4
Viúvo(a)......................................................5

Escolaridade – Assinalar o Nível mais
elevado

Ensino fundamental incompleto (não
terminou a 8ª Série)....................................1
Ensino fundamental completo (terminou a
8ª série).......................................................2
Curso técnico de 1º grau completo.............3
Ensino médio incompleto (não terminou o 3º
colegial)......................................................4
Ensino médio completo (terminou o 3º
colegial).......................................................5
Curso técnico de 2º grau completo.............6
Faculdade incompleta.................................7
Faculdade completa................................... 8
Pós-graduação incompleta/completa......... 9

Com que idade começou a trabalhar?
______________________________________

Qual a sua principal ocupação atual?
______________________________________

Descreva as principais tarefas que você faz no
trabalho:
______________________________________
______________________________________

Há quanto tempo trabalha na atual empresa?
______________________________________

É funcionário terceirizado?
Sim (   )      Não (   )

É funcionário com registro em carteira de
trabalho?
Sim (   )      Não (   )

Recebe adicional de insalubridade ou
periculosidade?
Sim (   )      Não (   )

Trabalha durante a noite (em turnos alternantes
ou sempre durante a noite)?
Sim (   )      Não (   )

As exigências de seu trabalho são
principalmente:

Mentais........................................................1
Físicas.........................................................2
Ambas, mentais e físicas ...........................3

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O
TRABALHO

1. Suponha que sua melhor capacidade para o
trabalho tem um valor igual a 10 pontos.
Assinale com X um número na escala de zero a
dez, que designe quantos pontos você daria
para sua capacidade de trabalho atual:
0     1     2     3      4      5      6      7     8     9 10
Estou incapaz
para o trabalho

2. Como você classificaria sua capacidade atual
para o trabalho em relação às exigências físicas
do mesmo? (Por exemplo, fazer esforço físico
com partes do corpo):

Muito boa....................................................5
Boa.............................................................4
Moderada...................................................3
Baixa..........................................................2
Muito baixa.................................................1

3. Como você classificaria sua capacidade atual
para o trabalho em relação às exigências
mentais de seu trabalho? (Por exemplo,
interpretar fatos, resolver problemas, decidir a
melhor forma de fazer.)

Estou em minha melhor
capacidade para o trabalho



Muito boa....................................................5
Boa..............................................................4
Moderada....................................................3
Baixa.......................................................... 2

Muito baixa................................................. 1

4. Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui atualmente?
Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.

1 – Lesão nas costas...............2.............. 1
2 – Lesão nos braços/mão..... 2............... 1
3 – Lesão nas pernas/pés...... 2............... 1
4 – Lesão em outras partes do
corpo...................................... 2................ 1
Onde? Que tipo de lesão?
______________________________________
______________________________________

5 – Doença da parte superior das costas ou
região do
pescoço, com dores freqüentes
.............................................. 2................... 1
6 – Doença da parte inferior das costas
com dores freqüentes........... 2................... 1
7 – Dor nas costas que se irradia para a perna
(ciática).................................. 2................... 1
8 – Doença músculo-esquelética que afeta
membros (braços e pernas) com dores
freqüentes............................. 2................... 1
9 – Artrite reumatóide........... 2................... 1
10 – Outra doença músculo-esquelética
.............................................. 2................... 1
Qual?
______________________________________

11 – Hipertensão arterial (pressão alta)
.............................................. 2................... 1
12 – Doença coronariana, dor no peito durante
exercício (angina pectoris)
............................................. 2.................... 1
13 – Infarto do miocárdio, trombose coronariana
............................................. 2.................... 1
14 – Insuficiência cardíaca .. 2.................... 1

15 – Outra doença cardiovascular
............................................. 2.................... 1
Qual?
______________________________________

16 – Infecções repetidas do trato respiratório
(inclusive amidalite, sinusite aguda, bronquite
aguda).................................... 2................. 1
17 – Bronquite crônica........... 2.................. 1

18 – Sinusite crônica.............. 2................. 1
19 – Asma.............................. 2................. 1
20 – Enfisema........................ 2................. 1
21 – Tuberculose pulmonar... 2.................. 1
22 – Outra doença respiratória
............................................... 2.................. 1
Qual?
______________________________________

23 – Distúrbio emocional severo (depressão
severa)................................... 2.................. 1
24 – Distúrbio emocional leve (depressão leve,
tensão, ansiedade insônia) ... 2.................. 1
25 – Problema ou diminuição da audição
............................................... 2.................. 1
26 – Doença ou lesão da visão (não assinale se
apenas usa óculos e/ou lentes de contato de
grau) ..................................... 2.................. 1
27 – Doença neurológica (acidente vascular
cerebral ou “derrame”, neuralgia, enxaqueca,
epilepsia)............................... 2.................. 1
28 – Outra doença neurológica ou dos órgãos
dos sentidos ......................... 2.................. 1
Qual?

29 – Pedras ou doenças da vesícula
biliar......................................... 2................ 1
30 – Doença do pâncreas ou do fígado..............
................................................ 2................. 1

Diagnóstico
Médico

Em minha
opinião

Diagnóstico
Médico

Em minha
opinião

Diagnóstico
Médico

Em minha
opinião



31 – Úlcera gástrica ou duodenal........................
............................................... 2.................. 1
32 – Gastrite ou irritação duodenal.....................
.............................................. 2.................. 1
33 – Colite ou irritação do cólon.........................
.............................................. 2.................. 1
34 – Outra doença digestiva 2.................. 1
Qual?
______________________________________

35 – Infecção das vias urinárias.........................
.............................................. 2.................. 1
36 – Doença dos rins............ 2................... 1
37 – Doença nos genitais e aparelho
.............................................. 2.................. 1
reprodutor (problema nas trompas ou na
próstata) ............................... 2.................. 1
38 – Outra doença geniturinária
.............................................. 2.................. 1
Qual?
______________________________________

39 – Alergia, eczema .......... 2.................. 1
40 – Outra erupção ............. 2.................. 1
Qual?
______________________________________
______________________________________

41 – Outra doença de pele..... 2................. 1
Qual?
______________________________________

42 – Tumor benigno .............. 2................. 1
43 – Tumor maligno (câncer). 2................. 1
Onde?
______________________________________
44 – Obesidade ..................... 2................. 1
45 – Diabetes ........................ 2................. 1
46 – Bócio ou outra doença da tireóide
................................................ 2................. 1
47 – Outra doença endócrina ou metabólica
................................................ 2................. 1
Qual?
______________________________________
48 – Anemia........................... 2................. 1
49 – Outra doença do sangue
............................................... 2................. 1
Qual?
______________________________________
50 – Defeito de nascimento.... 2................. 1

Qual?
______________________________________
51 – Outro problema ou doença
............................................... 2................. 1
Qual?
______________________________________

5. Sua lesão ou doença é um impedimento para
seu trabalho atual? (Você pode marcar mais de
uma resposta nesta pergunta.)

Não há impedimento/Eu não tenho
doenças. 6
Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas
ele me causa alguns sintomas. 5
Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo
de trabalho ou mudar meus métodos de
trabalho. 4
Freqüentemente preciso diminuir meu ritmo
de trabalho ou mudar meus métodos de
trabalho. 3
Por causa de minha doença sinto-me capaz
de trabalhar apenas em tempo parcial 2
Em minha opinião estou totalmente
incapacitado para trabalhar 1

6. Quantos dias inteiros você esteve fora do
trabalho por causa de problemas de saúde,
consulta médica ou para fazer exame durante
os últimos 12 meses?

Nenhum...................................................... 5
Até 9 dias .................................................. 4
De 10 a 24 dias ......................................... 3
De 25 a 99 dias.......................................... 2
De 100 a 365 dias...................................... 1

7. Considerando sua saúde, você acha que
será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu
trabalho atual? (este item refere-se à vida em
geral, tanto no trabalho como no tempo livre)

É improvável ............................................. 1
Não estou muito certo................................ 4
Bastante provável ..................................... 7

8. Recentemente você tem conseguido avaliar
suas atividades diárias?

Sempre....................................................... 4

Diagnóstico
Médico

Em minha
opinião



Quase sempre............................................ 3
Às vezes..................................................... 2
Raramente................................................. 1
Nunca......................................................... 0

9. Recentemente você tem se sentido ativo e
alerta?

Sempre....................................................... 4
Quase sempre............................................ 3
Às vezes..................................................... 2
Raramente................................................. 1
Nunca......................................................... 0

10. Recentemente você tem se sentido cheio de
esperança para o futuro?

Continuamente........................................... 4
Quase sempre ........................................... 3
Às vezes..................................................... 2
Raramente................................................. 1
Nunca......................................................... 0

Deseja receber o resultado desta avaliação?

Sim (   )      Não (   )

Obrigada pela sua participação!
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ANEXO 3 – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO I



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Natal, 22 de julho de 2008

Ilmo Sr. Joseleno Marques

Eu, Neuma Maria da Silva, enfermeira e mestranda do curso de Pós-graduação em
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profª Drª
Soraya Maria de Medeiros, venho através deste, solicitar a vossa permissão para a realização da
pesquisa, intitulada: “AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO DO
SERVIDOR PÚBLICO: um estudo de caso na UFRN.”

A pesquisa tem como objetivo conhecer o índice da capacidade para o trabalho (ICT) do
Servidor Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), descrevendo o
Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) dos servidores de um setor da UFRN. A fim de
relacionar os resultados desse ICT no âmbito da UFRN, com as diretrizes nacionais de atenção à
saúde ocupacional dos servidores públicos.

O método para a coleta de dados consiste na aplicação do questionário baseado no índice
de capacidade para o Trabalho (ICT), traduzido e testado para o português por um grupo de
pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo/Usp e profissionais de outras
universidade e instituições públicas e privadas do Brasil.

Ressaltamos que o referido estudo obedece rigorosamente às diretrizes regulamentadoras
das pesquisas envolvendo seres humanos, estabelecidas pela resolução n° 196, de 10 de outubro
de 1996, do Conselho Nacional de Saúde.

Eu, ___________________________________________________, diretor do
Departamento de Assistência ao Servidor – DAS/PRH/UFRN, declaro que tomei conhecimento
e autorizo a realização da pesquisa nesta instituição.
Data: _____ / _____/ _____

___________________________________________________
Assinatura

_____________________________________________________________
Enfª Neuma Maria da Silva
Mestranda em Enfermagem

____________________________________________________________
Profª Drª Soraya Maria de Medeiros

Profª Drª Titular do Depto de Enfermagem da UFRN
Orientadora da pesquisa.



ANEXO 4 – AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO II



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196.

AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

TÍTULO: “Avaliação da Capacidade para o trabalhado do Servidor Público: um
estudo de caso na UFRN”.

Pesquisadoras: Neuma Maria da Silva
Profª. Drª. Soraya Maria de Medeiros – Orientadora

Após análise do projeto e da solicitação,
_____ Autorizamos a coleta de informações na instituição.

_____ Não autorizamos a coleta de informações na instituição.

Quanto à divulgação,
_____ Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico.

_____ Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico.

Além do relatório escrito,
_____ Requeremos a apresentação dos resultados na instituição.

_____ Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição.

Natal, RN, ___ de ________________ de 2008.

__________________________________________
Responsável
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