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RESUMO 

 

A capacidade para o trabalho compreende o bem-estar no desempenho das atividades 
laborais e está relacionado às demandas físicas, emocionais e mentais decorrentes do 
trabalho. Os enfermeiros, no desempenho de atividades no âmbito hospitalar, estão 
expostos ao comprometimento de sua capacidade laboral em virtude da complexidade 
e volume de atividades desenvolvidas em um ambiente insalubre tanto no sentido 
material como subjetivo. Neste sentido, este estudo coloca-se na temática de saúde do 
trabalhador, em particular na saúde da equipe de enfermagem da rede hospitalar e tem 
como objetivo avaliar a Capacidade para o Trabalho dos enfermeiros de um hospital 
universitário. Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, 
envolvendo 135 enfermeiros do Hospital Universitário Onofre Lopes, realizado mediante 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte sob o número 1.845.951/16, atendendo ao que rege a Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisa com seres 
humanos. A coleta de dados ocorreu no mês de novembro de 2016, utilizando-se como 
instrumento de coleta de dados um questionário contendo duas etapas, uma com dados 
gerais do entrevistado e outra na versão brasileira do índice de capacidade para o 
trabalho elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia, traduzido e 
adaptado por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Carlos. O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2010, para 
realização das tabelas descritivas. E, para aplicações de testes estatísticos (Teste de 
Alpha Cronbach’s e teste quiquadradro) utilizou-se o software Statistica SPSS, versão 
20.0. Dentre os achados observou-se que entre a população de enfermeiros que 
participaram da pesquisa predominou adultos com até 40 anos de idade (88,15%), do 
sexo feminino (81,48%), casado (47,41%), com pós-graduação (93,33%). Foi 
encontrado um escore médio do ICT de 40,24 pontos. A maioria dos enfermeiros dessa 
pesquisa obtiveram um ICT adequado (81,48%), com classificação boa ou ótima e 
apenas 18,52% obtiveram um ICT inadequado (baixo ou moderado). Apenas uma 
variável independente apresentou evidência de diferença estatística que foi a satisfação 
com o salário, outras características mostram-se tendenciosas como idade, formação e 
tempo de vínculo. Por ter atingindo com êxito os objetivos propostos pelo estudo, 
acredita-se que o mesmo possa ter contribuído com o aprofundamento das discussões 
sobre o Índice de Capacidade para o Trabalho, às questões relacionadas à saúde do 
trabalhador e por fim, do aprimoramento da utilização do instrumento no Brasil.  
 
Descritores: Avaliação da capacidade de trabalho. Enfermeiros. Hospital. 
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ABSTRACT 
 
 

The capacity for work includes the welfare on the development of work activities and it is 
related to the physical, emotional and mental demands that results from work. The 
nurses, regarding the development of activities inside the hospital, are exposed to the 
impairment of their work capacity due to the complexity and volume of developed 
operations inside an unhealthy environment not only on a material sense but also 
subjective. Therefore, this study is about the theme: worker’s health, focusing on the 
nursing team’s health and has as purpose to evaluate the nurse’s work capacity of an 
academic hospital. It is about a descriptive, transversal study with a quantitative 
approach, involving 135 nurses of the academic hospital, Onofre Lopes, accomplished 
upon assent from the Committee of Ethics in Research of Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte under number 1.845.951/16, covering what is written on the Resolution 
nº 466/2012 from the National Health Council that regulates research on human beings. 
The data gathering occurred on the month of November of 2016, using a survey with 
two stages as instrument to gather the data, one with general data of the interviewed 
and another on a Brazilian version of the work capacity’s index made by the Institute of 
Occupational Health of Finland, translated and adapted by researchers from the Faculty 
of Public Health from São Carlos University. The database was constructed using Excel, 
version 2010, to the descriptive chart’s fulfilment. And, for the applications of statistical 
tests (Alpha Cronbach’s and Chi-Square test), the software Statistica was used SPSS, 
version 20.0. Among the findings it was observed that between the population of nurses 
that were part of the research, adults with up to 40 years (88.15%), female (81.48%), 
married (47.41%), with post-graduation (93.33%) were predominant. An ICT’s average 
score of 40.24 was found. Most of the research’s nurses had got an adequate ICT 
(81.48%), with a grade of good or great and on 18.52% had got and inadequate ICT 
(low or moderate). Only one independent variable showed evidence of statistical 
difference that was the satisfaction with the salary, other characteristics turn up to be 
biased such as age, formation and bond time. For having successfully achieved the 
study’s proposed objectives, one believes that it may have contributed to the deepening 
of discussions about the Work Capacity’s Index, to the related questions about the 
worker’s health and to finish, the improvement of the instruments’ usage in Brazil. 
 
Keywords: Work capacity’s evaluation. Nurses. Hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O trabalho e a saúde, desde os tempos mais remotos, apresentaram algum tipo 

de relação, contudo com o passar do tempo e especialmente com o advento da 

industrialização esta relação se mostrou mais estreita, mesmo diante da compreensão 

de que os interesses, muitas vezes, estavam em garantir a manutenção da força de 

trabalho e não necessariamente seu bem-estar (SELIGMANN-SILVA et al., 2010).  

No início do século XX no Brasil, com o avanço do processo de industrialização e 

a crescente força de trabalho assalariada o cuidado a saúde era financiado pelo próprio 

trabalhador e este cuidado baseava-se em uma lógica curativista, em um contexto de 

grande insatisfação com as condições de trabalho e a situação de saúde dos 

trabalhadores, levando a formação de sindicatos e movimentos trabalhistas (SANTANA; 

SILVA, 2009). 

A partir destes movimentos começam a surgir algumas respostas à insatisfação 

dos trabalhadores, tem-se como uma das mais importantes a lei Elói Chagas, que cria 

as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), financiada por empregados e 

empregadores, garantido pensão em caso de falecimento ou acidentes e assistência à 

saúde para o trabalhador que contribuía, de seguimentos específicos, e sua família 

(FIGUEIREDO NETO et al., 2010).  

No ano de 1932, no governo de Getúlio Vargas, diante da crescente 

reivindicação dos trabalhadores, criam-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões, 

que em 1965 se unifica tornando-se o INPS- Instituto Nacional de Previdência Social, 

financiada por empresários, empregados e governo; contudo apesar de abranger uma 

maior parcela da força de trabalho no Brasil, baseava-se ainda em uma lógica 

curativista, hospitalocêntrica e assistencialista. No ano de 1977, o Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) torna-se o responsável pela 

assistência médica aos trabalhadores assegurados, contribuindo especialmente para a 

expansão da medicina privada (FIGUEIREDO NETO et al., 2010).  
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Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Constituição 

Federal de 1988, regulamentada pela Lei 8080 de 1990, a saúde passa a ser 

compreendida enquanto um dever do Estado e um direito social, emerge o contexto da 

vigilância em saúde e compreendida nesta há a vigilância em saúde do trabalhador, 

definidas enquanto ações que visam promover e proteger a saúde, bem como 

recuperar e reabilitar trabalhadores expostos a riscos e agravos decorrentes da 

situação laboral (BRASIL, 1988).  

Com o objetivo de alcançar a integralidade na assistência ao trabalhador, em 

2002 é criada a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) 

e os Centros de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST).  

O RENAST compreende uma rede nacional, constituindo a principal estratégia 

de Saúde do Trabalhador no Brasil, contando com o apoio dos CERESTs, com o 

objetivo de fornecer suporte às ações do Sistema Único de Saúde no concernente à 

saúde do trabalhador, através da integração dos serviços de saúde, propondo-se a 

qualificar a assistência ao trabalhador no âmbito do SUS. O CEREST tem enquanto 

objetivo constituir-se em uma retaguarda especializada em saúde do trabalhador, nas 

ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em 

saúde do trabalhador, independente do vínculo (COSAT, 2006).  

Contudo, de acordo com Leão e Vasconcellos (2011), o RENAST diante da 

enfraquecida articulação com os CEREST, mantem-se na lógica da fragmentação, 

necessitando de mecanismos que fortaleçam esta articulação tão fundamental para a 

instituição de ações que visem promover a saúde ao trabalhador intervindo de modo 

efetivo nos fatores determinantes e condicionantes da saúde destes.  

Com vistas a fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador no âmbito da saúde 

pública brasileira tem-se a Política Nacional de Saúde e Segurança no trabalhador 

(PNSST), instituída através da Portaria 1823, em 23 de agosto de 2012, com a 

finalidade de definir os princípios, diretrizes e estratégias a serem desenvolvidas pelos 

entes federativos para o alcance da integralidade nas ações de saúde do trabalhador 

compreendendo a promoção, proteção e a redução da morbimortalidade de homens e 

mulhreses quer sejam de área urbana ou rural e independente do vínculo empregatício, 

priorizando os grupos de maior vulnerabilidade, adotando enquanto princípios e 
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diretrizes a universalidade, integralidade, descentralização e hierarquização, equidade e 

participação social (BRASIL, 2012).  

Karino, Martins e Bobroff (2011), ao refletir sobre a PNSST destacam que apesar 

dos avanços em políticas voltadas à proteção e promoção à saúde do trabalhador no 

Brasil, incluir o próprio trabalhador nas ações de construção do processo saúde-doença 

é um importante desafio, associado à crescente necessidade de humanizar as práticas 

de saúde; Costa (2013) também destaca as fragilidades no estabelecimento do mínimo 

necessário para o desenvolvimento de qualquer política como por exemplo, a 

insuficiência de recursos humanos e materiais, para o alcance da integralidade no 

cuidado à saúde. Machado et al. (2013), destaca ainda a relevância da atenção 

primária à saúde neste contexto de consolidação da PNSST enquanto principal meio de 

aproximação com os trabalhadores pela característica de suas ações voltadas à 

promoção e prevenção de riscos e agravos.  

Em consonância com avanços no concernente às políticas públicas voltadas à 

saúde do trabalhador emergem as questões voltadas ao trabalhador da saúde. Os 

avanços científicos e tecnológicos, experimentados especialmente desde o início do 

presente século, tem influenciado de modo significativo na dinâmica de diversos setores 

da sociedade, dentre eles a saúde. Contudo, apesar da disponibilidade de recursos 

ainda há uma importante fragilidade no tocante ao enfrentamento dos problemas 

sociais e de saúde, destacando o quão relevante é o desenvolvimento de recursos 

humanos capacitado neste setor para o alcance da saúde global (OMS, 2007).  

Neste sentido, a transição demográfica, social e epidemiológica; a modificação 

da pirâmide etária, com o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa de 

natalidade, acrescidos a outros fatores, influenciam no aumento na necessidade de 

cuidados de saúde, apresentando-se na atualidade enquanto desafio, especialmente, 

no que diz respeito à gestão de recursos humanos na saúde (MENDES et al., 2012). 

Ainda na década de 1970 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua Conferência Geral da 

Organização do Trabalho, em Genebra, reconhecendo a importância da equipe de 

enfermagem no contexto dos cuidados de saúde e as condições de penúria as quais 

são submetidos em diversos países recomendaram algumas medidas, com o objetivo 
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de assegurar estes profissionais, que incluiu a promoção de condições de trabalho, e 

que estas sejam, no mínimo, equivalente a de outros profissionais (OIT, 2016).  

Tais recomendações dizem respeito à necessidade de uma força de trabalho 

capacitada e motivada. A equipe de enfermagem, composta por enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem, representa mais da metade da força de trabalho da saúde, e 

é afetada, física e psicologicamente de forma direta com as condições de trabalho. No 

Estado do Rio Grande do Norte, destaca-se a concentração de profissionais de 

enfermagem, no setor público, a baixa remuneração e desgastados com as precárias 

condições de trabalhos (MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012, COFEN, 2015).  

Entende-se que a precarização do trabalho em saúde impacta negativamente na 

dinâmica do cuidado e pode ser compreendida enquanto um fenômeno de fragilização 

e explorador da força de trabalho, gerando desgaste físico e emocional e esgotamento 

profissional, que tem por resultado o comprometimento da saúde do trabalhador. O 

cerne da precarização envolve questões de ordem social, econômica e política; 

refletindo na saúde de usuários/clientes dos serviços, seus familiares e na equipe de 

saúde. A enfermagem é uma das categorias que atua em um ambiente penoso e 

insalubre que não oferece condições favoráveis para sua saúde e satisfação pessoal 

(SILVA, 2013). 

Algumas condições decorrentes da precarização, como a característica 

fragmentada da prática de enfermagem, a necessidade de improvisação devido a 

pouca disponibilidade de recursos e as condições inadequadas de trabalho, 

comprometem a qualidade do serviço ofertado, sendo a carência de recursos humanos 

e materiais, o fator mais angustiante de todo este contexto (ARAÚJO; QUENTAL; 

MEDEIROS, 2016). 

Estressores como a deficiência na estrutura física para o desempenho de 

atividades, a falta de reconhecimento profissional, sobrecarga de trabalho, a baixa 

remuneração, falta de segurança do trabalho, dentre outros fatores, podem incapacitar 

esses profissionais de realizarem suas funções satisfatoriamente. Essa incapacidade 

interfere na relação do profissional com a população, levando a um prejuízo na 

assistência prestada, como também interferindo na qualidade de vida desses 

trabalhadores (BRASIL, 2006; SIQUEIRA, 2013). 
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Observa-se que profissionais submetidos a tais condições apresentam um 

comprometimento no desenvolvimento de suas funções, além de contribuir para o 

surgimento de doenças, como problemas osteomusculares, respiratórios, 

cardiovasculares e emocionais, comprometendo o cuidado e a dinâmica dos serviços 

de saúde, por resultar em absenteísmo e desmotivação para o trabalho (RAFFONE; 

HENNINGTON, 2005; MAGNAGO et al., 2013).  

O absenteísmo, dado às condições insalubres e somado a precariedade já 

existente em algumas instituições, tornam a situação de gerenciamento de recursos 

humanos ainda mais difícil, problematizando a qualidade da assistência e 

sobrecarregando os profissionais que se encontram no serviço, refletindo em sua saúde 

através do desgaste físico e psicológico (RODRIGUES; ARAÚJO, 2016).  

Magnago et al. (2010), identificou que a ocorrência de distúrbios 

musculoesqueléticos em trabalhadores de enfermagem está relacionada às demandas 

psicológicas e o controle sobre o trabalho, destacando a necessidade de ações de 

promoção a saúde do trabalhador, a nível institucional.  

A organização do trabalho em enfermagem é bastante complexa, caracterizada 

pelo trabalho coletivo objetivando a assistência ao indivíduo, família e coletividade; 

especialmente a nível hospitalar, frente a crescente introdução de tecnologias e diante 

das relações interpessoais na equipe de saúde, através de uma marcante divisão do 

trabalho, onde muitas vezes o modelo hierarquizado e biomédico dificulta a execução 

do trabalho em equipe; comprometendo a assistência à saúde (HILLESHEIN; 

LAUTERT, 2012; GOULART; COELHO; CHAVES, 2014).  

Ao analisar os efeitos da sobrecarga de trabalho, especialmente aquela 

relacionada ao dimensionamento e distribuição inadequada de profissionais, sobre a 

equipe de enfermagem do serviço hospitalar, observa-se sua relação com a segurança 

do paciente, estando associada a ocorrência de efeitos adversos, infecções, aumento 

nos dias de internação, aumentando o risco de morte destes pacientes (NOVARETI et 

al., 2014).  

É relevante destacar que o ambiente hospitalar favorece ao surgimento de 

doenças ocupacionais. Mediante riscos que podem ser de natureza biológica, física, 

química; corroborados pela utilização inadequada de equipamentos e medidas de 
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proteção, mas também, devido às condições insalubres de trabalho (FARIAS; 

OLIVEIRA, 2012). Esses fatores também contribuem para redução da capacidade de 

trabalho.  

Neste contexto a Capacidade de Trabalho pode ser definida como uma condição 

que resulta da combinação entre os recursos humanos relacionados às demandas 

físicas, gerenciamento, cultura organizacional, mentais e sociais do trabalho, 

comunidade ambiente de trabalho, representando o quão bem o profissional está no 

momento e estará no futuro e o quanto, diante de sua saúde, poderá atender a 

exigências da atividade profissional exercida (ILMARINEN, 2011).  

O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) é um instrumento desenvolvido na 

década de 1980 na Finlândia, que consiste na autoavaliação do profissional a cerca de 

como se encontra sua capacidade para a execução de suas atividades laborais tanto no 

âmbito físico como mental. É composto por sete itens de avaliação, seu resultado pode 

varia de sete a 49, sendo sete, capacidade baixa e 49 ótima capacidade para o trabalho 

(MARTINEZ; LATORRE, 2010).  

No Brasil, estudos concernentes à capacidade para o trabalho iniciaram na 

década de 1990, mediante a tradução e validação do instrumento ICT, possibilitando 

sua utilização e entendimento, haja vista se tratar de um instrumento de auto avaliação 

(SILVA, 2009; SIQUEIRA, 2013).  

Questões como as condições precárias do serviço, a sobrecarga de trabalho, o 

desgaste físico e emocional, o quantitativo insuficiente de recursos humanos, aos quais 

são submetidos os profissionais da saúde, assim como o enfermeiro, contribuem para a 

redução da capacidade de trabalho deste grupo de profissionais (RAFFONE; 

HENNINGTON, 2005; MAGNAGO et al., 2013).  

 Estudos tem identificado que a valorização profissional, as condições e o 

ambiente de trabalho, assim como a idade e o sexo refletem na capacidade para o 

trabalho da equipe de enfermagem, reforçando a necessidade de se promover 

melhores condições laborais (HILLESHEIN; LAUTER, 2012; PROCHNOW et al., 2013).  

De acordo com Prochnow et al. (2013), profissionais submetidos, no 

desenvolvimento de sua atividade laboral, à alta exigência, que consiste em uma 

demanda psicológica alta e baixo poder de controle tendem a apresentar menor 



    21 

capacidade para o trabalho. Isso se deve ao estresse causado por tal condição, 

sugerindo a necessidade de adoção de medidas que reduzam a tensão gerada pelo 

trabalho no âmbito hospitalar, contribuindo assim para uma melhor capacidade para o 

trabalho da equipe de enfermagem.  

 O dimensionamento adequado de recursos humanos nos serviços de saúde, 

considerando as necessidades do serviço, constitui uma importante ferramenta para a 

redução da sobrecarga de trabalho, por conseguinte dos males advindos por este 

problema. Deste modo é possível inferir que para se alcançar uma adequada 

capacidade para o trabalho é necessário o adequado dimensionamento de profissionais 

(FORMENTON, 2014).  

Segundo Moura et al. (2013), além das condições de trabalho, o processo de 

envelhecimento da população é um dos fatores que exerce influência direta sobre a 

capacidade para o trabalho dos trabalhadores, visto que sua aptidão para executar as 

atividades laborais bem como seu bem estar já encontram-se fragilizados por essas 

condições intrínsecas ao indivíduo com idade mais avançada.   

Segundo Renosto et al. (2009) o envelhecimento da população, inclusive aquela 

em idade ativa, e a conjugação de fatores políticos, sociais e econômicos, tem 

pressionado o trabalhador a permanecer por mais tempo na atividade, expondo-o a 

riscos mais elevados devido a diminuição de sua capacidade para o trabalho com a 

idade. 

 Diante do exposto emerge o seguinte questionamento: qual a capacidade para o 

trabalho de enfermeiros de um hospital universitário de acordo com Índice de 

Capacidade para o Trabalho? 

Considerando a complexidade das questões discutidas, essa pesquisa procura 

encontrar em seus resultados argumentos que possibilite confirmar ou refutar a 

seguinte hipótese: quanto menor o índice de Capacidade para o Trabalho maior será o 

envelhecimento da população estudada. 

Como hipótese Nula (H0) temos que não há relação entre o Índice de 

Capacidade para o Trabalho e o envelhecimento da população estudada (as variáveis 

são independentes). Como hipótese Alternativa (H1), espera-se que quanto menor o 
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Índice de Capacidade para o Trabalho maior será o envelhecimento da população 

estudada. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

O interesse em estudar a capacidade de trabalho da equipe de enfermagem em 

um hospital universitário está relacionado a relevância científica do ICT para 

trabalhadores de enfermagem e para as políticas nessa área.  

Por parte da pesquisadora, o interesse vincula-se à sua inserção como 

profissional no serviço em estudo, onde na prática cotidiana emergiu o questionamento 

quanto aos aspectos relacionados à saúde do trabalho. 

Essa área de estudo e pesquisa corresponde a escolha da pesquisadora, desde 

antes de sua formação como enfermeira, ao atuar na área técnica de segurança de 

trabalho e que seguiu com a graduação ao participar de grupos de pesquisas e atuar 

como bolsista em disciplinas de saúde do trabalhador junto à professora orientadora 

dessa pesquisa. Além disso, parte também da atuação em ambiente hospitalar de outra 

instituição como enfermeira especialista em saúde do trabalhador. 

Desta forma, visando ampliar os conhecimentos na área de saúde do trabalhador 

e transformar esses conhecimentos em benefícios aos profissionais de enfermagem 

dos quais a autora do presente estudo faz parte, optou-se por trabalhar esta temática 

como projeto de mestrado. 

Diante dessa realidade, surge o interesse em um aprofundar na temática e 

corroborar com um estudo aprofundado do tema que servirá como subsídio ao serviço 

de saúde ocupacional desse hospital possibilitando a adoção de medidas que 

contribuam para a melhoria do ambiente e condições de trabalho.  

Essa dissertação está inserida na linha de pesquisa Enfermagem na vigilância à 

saúde e inserida no eixo temático da saúde do trabalhador ao estudar acerca de 

práticas de vigilância e propor ações de promoção à saúde deste público.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a Capacidade para o Trabalho de enfermeiros de um hospital 

Universitário. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Classificar a capacidade para o trabalho a partir do resultado do ICT; 

 Analisar a associação existente entre as variáveis profissionais (variável 

independente) e a Capacidade para o trabalho (variável dependente) dos 

enfermeiros. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CAPACIDADE PARA O TRABALHO 

 

Capacidade para o trabalho pode ser entendida, de acordo com Tuomi et al. 

(1997), enquanto “quão bem está, ou estará, um trabalhador no presente ou em um 

futuro próximo, e quão capaz ele está para executar seu trabalho em função das 

exigências, de seu estado de saúde e capacidades físicas e mentais” e tornou-se objeto 

de estudo, inicialmente, na Finlândia, na década de 80, em um contexto de 

envelhecimento populacional (MARTINEZ; LATORRE; FISCHER, 2010).  

 O Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional (FIOH) foi o pioneiro na investigação 

das relações entre os fatores determinantes resultante das relações entre recursos 

humanos e as demandas físicas, sociais e mentais que recaem sobre estes; o 

gerenciamento, a cultura organizacional e o ambiente de trabalho, que influenciavam na 

capacidade para o trabalho, identificando as consequências decorrentes de tais fatores 

e as intervenções necessárias diante da problemática, ou seja, permitiu a identificação 

e as ações necessárias para a promoção da capacidade para o trabalho (MARTINEZ; 

LATORRE; FISCHER, 2010). 

 O modelo da casa da capacidade para o trabalho multidimensional é 

representado por uma casa de quatro andares, um teto e área adjacente; onde os três 

primeiros andares constituem-se de fatores pessoais, individuais, enquanto o quarto 

andar caracteriza-se pelo contexto do ambiente onde a atividade laboral é desenvolvida 

(FIOH, 2016). 

A figura 1 permite compreender conceitualmente a capacidade para o trabalho 

de forma mais ampla, onde a casa representa capacidade para o trabalho, e cada 

andar representa as dimensões envolvidas, estando rodeada por um contexto apoiador, 

constituído pela comunidade, família e serviços de saúde e segurança ocupacional.  

O primeiro andar consiste nos recursos humanos perpassando por todo contexto 

físico, social e emocional envolvido; o segundo andar constitui-se dos conhecimentos e 

habilidades adquiridos e aprimorados no curso de sua atividade laboral; o terceiro andar 

constitui-se dos valores e motivações pessoais; o quarto andar, por sua vez, apresenta-
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se enquanto um definidor para os demais andares da casa, influenciando no equilíbrio à 

capacidade para o trabalho, por representar as demandas, as condições e o ambiente 

de trabalho, a gestão e a supervisão deste (FIOH, 2016).  

 

 

Figura 1 - Modelo de Capacidade para o Trabalho. 
Fonte: FIOH (2016). 

 

 Martinez, Latorre e Fischer (2016), testaram o modelo proposto em um grupo de 

profissionais da saúde, composto por 599 indivíduos, que atuavam no ambiente 

hospitalar, e identificou enquanto dimensões comprometedoras da Capacidade para o 

Trabalho a condição sociodemográfica e de saúde, a competência profissional, os 

valores e as condições de trabalho; validando o modelo da casa da capacidade para o 

cuidado enquanto um importante instrumento a ser utilizado no gerenciamento, tanto 

institucional, quanto governamental, dos fatores determinantes para o declínio da 

capacidade laboral.  

 A identificação dos fatores que podem influenciar na capacidade laboral torna-se 

relevante e surge enquanto objeto de pesquisa no Brasil, a partir da década de 1990, 

diante do contexto de envelhecimento populacional, no fenômeno da transição 

demográfica experimentado no país. Foi nesta década em que o instrumento de 
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medição desenvolvido por pesquisadores finlandeses, o índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT), foi traduzido para língua portuguesa e validado posteriormente, 

apresentando propriedades psicométricas satisfatórias quanto a sua utilização (TUOMI 

et al., 2005; MARTINEZ; LATORRE; FISCHER, 2009).  

 Corroborando com o exposto acima, os estudos de Queiroz (2012) e Bakke e 

Araújo (2010) reafirmam a relevância da avaliação da capacidade para o trabalho, 

sobretudo, em trabalhadores da saúde, diante das características peculiares ao 

exercício de suas atividades laborais.  

 O ICT trata-se, de acordo com o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, em 

um instrumento investigativo, determinado de acordo com as respostas obtidas às 

perguntas a cerca das demandas de trabalho, os recursos disponíveis e a situação de 

saúde do trabalhador, e é amplamente utilizado em exames de saúde ocupacional 

(FIOH, 2015).  

Através de uma auto avaliação de o quão bem o profissional está, ou estará, 

atualmente ou em um futuro próximo, e quão bem ele pode executar seu trabalho, 

diante das exigências, de seu estado de saúde e de suas capacidades físicas e 

mentais, o ICT, avalia sete dimensões: a capacidade para o trabalho atual em 

comparação com a melhor de toda a vida; a capacidade para o trabalho em relação às 

exigências físicas; número de doenças atuais diagnosticadas pelo médico; perda 

estimada para o trabalho decorrente de doença; falta ao trabalho decorrente de doença 

no último ano; prognóstico próprio da capacidade para o trabalho em dois anos e os 

recursos mentais. A quantidade de pontos alcançada em cada questão é somada, 

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

mostra o quadro 1. 

 
Quadro 1 - Escore do Índice de Capacidade para o Trabalho. 

ESCORE DO ICT PONTOS 

Baixa Capacidade para o Trabalho 7-27 

Moderada Capacidade para o Trabalho 28-36 

Boa Capacidade para o Trabalho 37-43 

Ótima Capacidade para o Trabalho 44-49 

Fonte: TUOMI et al. (1997).  
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 Estudos que utilizam como base o Índice de Capacidade para o Trabalho 

possibilitam previsão quanto à saúde ocupacional do corpo de trabalho, mediante a 

identificação de fatores que podem comprometer a capacidade laboral, podendo ser 

utilizada tanto para avaliações a nível individual quanto coletivo, contribuindo tanto para 

uma melhor condição de trabalho e como permitindo a adoção de intervenções 

adequadas no contexto da saúde do trabalhador (TUOMI, 2005; MARTINEZ, 2006).    

 Conhecer a situação de saúde do trabalhador, especialmente de profissionais da 

saúde, como a enfermagem, no âmbito hospitalar, diante da carga estressora e os 

riscos aos quais são submetidos, é importante, pois pode influenciar nos aspectos do 

comportamento individual do profissional e no posicionamento institucional frente a tais 

condições (COSSI et al., 2015).  

  

3.2 MUNDO DO TRABALHO DA SAÚDE E O PROCESSO DE TRABALHO DO 

ENFERMEIRO NA REDE HOSPITALAR 

 

Cada geração transmite uma massa de força produtiva, de capitais e de 

circunstâncias, essa é transformada pela nova geração, mas também acaba por ditar 

suas condições de existência imprimindo um desenvolvimento específico (ALMEIDA; 

ROCHA, 1997). 

 O trabalho em saúde, por sua vez, não se encontra isolado do contexto produtivo 

e relacional, visto que se desenvolve por trabalhadores que organizam seus processos 

de trabalho, tendo como objetivo o cuidado, produzindo uma forma de cuidar com vistas 

às necessidades individuais e coletivas, através da união de diferentes saberes 

(CAMPOS, 2000; FRANCO; MERHY, 2007). 

A prestação da assistência, no contexto em que se insere a enfermagem, há 

uma importante dicotomia: por um lado há, a complexidade crescente dos serviços de 

saúde, as novas tecnologias introduzidas constantemente no processo de trabalho, 

assim como os avanços no concernente à produção de fármacos, por outro, a 

necessidade em conter gastos e reduzir o tempo de internação. Somado a esta 

oposição, observa-se, ainda que no contexto capitalista, o trabalho volta a atender seus 
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interesses, um distanciamento no tocante ao cuidar e gerenciar (PIRES, 2008; 

MONTEZELLI; PERES; BERNARDINO, 2011). 

 Dessa forma, refletir sobre o modelo de se trabalhar em saúde, a sua 

configuração tecnológica e as características dos trabalhadores, como atores sociais 

implicados com os processos produtivos, que buscam a produção do cuidado próximo 

aos usuários, são movimentos reflexivos fundamentais para se compreender a 

conformação histórica e social do campo da saúde enquanto lugar de práticas, e sua 

estruturação, enquanto serviço (MERHY, 2004). 

 Partindo desta compreensão os profissionais dessa área específica, enquanto 

atores de peso significativo no cuidado à saúde precisam ser entendidos no interior das 

relações entre o objeto de trabalho, instrumentos e atividades, assim como no interior 

do contexto da divisão do trabalho (MENDES GONÇALVES, 1994). 

A fragmentação advinda do processo de globalização interfere diretamente no 

cotidiano dos trabalhadores que são inseridos em uma atividade fragmentada, 

heterogênea e estratificada. Neste contexto mundial de trabalho, o trabalhador além de 

ser obrigado a vender sua força de trabalho, deve atender, também, às exigências de 

um mercado cada vez mais seletivo, fragmentado, e muitas vezes precário (ANTUNES, 

2008).  

 O crescente avanço tecnológico, cada vez mais expressivo desde a década de 

1980, associado a descentralização dos processos produtivos e das crescentes 

modificações na gestão do trabalho, vem refletindo tanto para as condições de trabalho 

como para o modo de viver do trabalhador, onde a automação, a robótica e a 

microeletrônica apropriam-se do universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas 

relações de trabalho e de produção de capital (ANTUNES, 2003). 

O trabalho pode ser caracterizado como um processo dinâmico e que imprime 

transformações, visto que o homem apresenta necessidades que precisam ser 

satisfeitas, como por exemplo, necessidades de saúde, o trabalho depende de uma 

construção intencional, de um projeto prévio do homem (MENDES GONÇALVES, 

1994). 

 Refletir sobre o modelo de se trabalhar em saúde, a sua configuração 

tecnológica e as características dos trabalhadores, como atores sociais implicados com 
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os processos produtivos, que buscam a produção do cuidado próximo aos usuários, 

são movimentos reflexivos fundamentais para se compreender a conformação histórica 

e social do campo da saúde enquanto lugar de práticas, e sua estruturação, enquanto 

serviço. Torna-se possível, pois o ato cuidador é em si um encontro intercessor entre o 

trabalhador de saúde e o usuário, no qual existe um jogo relacional entre o mundo das 

necessidades e direitos com o do agir tecnológico (MERHY, 2004). 

 Compreendido com um dos elementos chaves do processo de trabalho em 

saúde, os profissionais dessa área específica, precisam ser entendidos no interior das 

relações recíprocas entre o objeto de trabalho, instrumentos e atividades, bem como no 

interior do processo de divisão do trabalho (MENDES GONÇAVES, 1992). 

 A enfermagem, como profissão integrante do processo de trabalho na saúde tem 

um papel fundamental em contribuir para a inserção de novas tecnologias e novos 

saberes em seu processo de trabalho. O trabalho será entendido, neste estudo, como 

um fenômeno social que implica e é resultante de relações sociais. Estas relações 

constituem um jogo político com disputa de interesses entre os indivíduos e grupos 

sociais, de acordo com suas experiências de vida (PIRES, 1989).  

 O processo de trabalho dos profissionais de saúde tem como finalidade – a ação 

terapêutica de saúde; como objeto – o indivíduo, ou grupos doentes, sadios ou 

expostos a riscos, necessitando medidas curativas, preservar a saúde ou prevenir 

doenças; como instrumental de trabalho – os instrumentos e as condutas que 

representam o nível técnico do conhecimento que é o saber de saúde, e o produto final 

é a própria prestação da assistência de saúde que é produzida no mesmo momento 

que é consumida (PIRES, 2008).  

 A enfermagem como parte do processo de trabalho em saúde, se caracteriza 

como profissão somente a partir de 1890, na Inglaterra, com Florence Nightingale. Ela 

se organiza sob a ótica capitalista de produção e, internamente, caracteriza-se pela 

divisão do trabalho. A sua institucionalização vem acompanhada de outros dois 

aspectos marcantes, a disciplina e a hierarquia (PEDUZZI, 2002). A enfermagem, 

desde a sua organização como profissão, é predominantemente subordinada e 

assalariada (PIRES, 1989). No Brasil, os precursores da enfermagem foram religiosos 
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que se dedicavam ao trabalho nas Santas Casas, enfermarias dos jesuítas e outras 

ordens religiosas (ALMEIDA; ROCHA, 1989).  

 A sua principal característica, a teoria do trabalho social, atribui-se a origem dos 

agentes da enfermagem e as várias modalidades de trabalho auxiliar. Então, subdividiu-

se o cuidado em direto e indireto, tornando-o fragmentado. Dessa forma, o pessoal 

auxiliar (técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e atendente de enfermagem) 

fica responsável pela maioria das atividades de assistência – cuidado direto. Ao 

enfermeiro são conferidas as atividades de ensino, supervisão e administração – 

cuidado indireto (FARIA, 2010; PASSOS, 2011).  

 Enquanto o processo de trabalho em saúde tem o homem como objeto de 

trabalho, para a enfermagem, o objeto de trabalho inclui o gerenciamento e o cuidado, 

tendo como instrumentos equipamentos, medicamentos, o próprio saber e a força de 

trabalho composta pela equipe de enfermagem, contudo a organização do trabalho em 

saúde é marcada pela precarização, hierarquização das relações entre a própria equipe 

de enfermagem e os demais profissionais, no contexto do modelo biomédico (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

 Segundo Felli e Peduzzi (2005), a enfermagem é entendida como prática social, 

articulada a outras práticas, e é efetivada, na sociedade, por meio do trabalho. O 

trabalho integra o setor da prestação de serviços à saúde, é coletivo e é consumido no 

ato de sua produção (MERHY, 1997). Porém, percebem-se traços da constituição 

histórica da enfermagem caracterizando o processo de trabalho do enfermeiro.  

 De acordo com Hausmann e Peduzzi (2009), a enfermagem era responsável por 

assegurar o bom funcionamento da instituição hospitalar e da ordem médica e, 

também, por prestar cuidados contínuos aos pacientes 24 horas por dia, o que conferia 

à profissão uma prática assistencial e de coordenação da assistência. Hoje, o trabalho 

do enfermeiro possui uma dupla dimensão, o cuidado/assistência e a 

gerência/supervisão, podendo ser incluída até uma terceira dimensão, o ensinar/ 

educar e uma quarta, investigar e pesquisar, dimensões essas que se complementam. 

Seu trabalho se caracteriza também pela sua abrangência, podendo atingir a área da 

prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde (MISHIMA et al., 2000; 

PEDUZZI, 2002; FELLI; PEDUZZI, 2005).   
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 A base da construção da autonomia do enfermeiro está justamente na maneira 

através da qual ele se comporta frente ao seu objeto de trabalho e seus instrumentos, 

fazendo, a partir disso, uma prática social reconhecida pela comunidade, capaz de 

proporcionar um aumento da procura pelos serviços do enfermeiro.  

 Dentro das ações programáticas, o enfermeiro tem uma contribuição singular 

pela sua compreensão do ser humano além dos aspectos biológicos, pelo seu 

entendimento da influência dos fatores sociais e ambientais na determinação da saúde 

e da doença, pela sua capacidade de prática amalgamadora, coordenando e 

gerenciando o processo de trabalho da equipe de saúde dentro da unidade, por seu 

comportamento generoso com a clientela, demonstrando preocupação com o acesso 

da mesma aos serviços de saúde e pela disponibilidade de uma relação didático-

pedagógica-dialogal com a comunidade, pode se constituir em elemento fundamental à 

uma prática multiprofissional transdisciplinar, no contexto das ações da programação 

em saúde (GOMES; OLIVEIRA, 2005). 

 Seu trabalho, como parte do processo de trabalho em saúde, possui o ser 

humano como centro de suas ações, integrante de contexto social e, por isso, o 

trabalho do enfermeiro é compreendido como prática social e, portanto, articulado a 

outras práticas, como a saúde, educação, produção de medicamentos e equipamentos, 

sendo efetivado na sociedade por meio do trabalho (MONTANHA; PEDUZZI, 2010).  

 O processo de trabalho do enfermeiro insere-se no processo de trabalho em 

saúde, tanto no cuidado ao indivíduo quanto no cuidado à coletividade, sendo possível, 

deste modo, identificar seus momentos, seus objetos de trabalho, assim como seus 

instrumentos, finalidade, tecnologias e agentes, ou seja, é possível relacionar a prática 

da enfermagem com a dos demais trabalhadores da saúde. A partir de sua 

compreensão é que se torna possível reconhecer a sua complementaridade com o 

trabalho dos demais profissionais que compõem o espaço institucional e social do 

cuidado à saúde (ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

  É desta forma que o processo de trabalho do enfermeiro deve se construir, 

almejando alcançar transformações reais nos diversos cenários sociais em que está 

inserido. Somente com essas mudanças de paradigmas, atitudes mais críticas e 

reflexivas, será alcançado um espaço de trabalho mais justo e coerente. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ENSINO 

 

Os hospitais universitários federais (HUF) compreendem hospitais de referência 

que integram o Sistema Único de Saúde – SUS conforme estabelece a Lei Orgânica da 

Saúde (BRASIL, 1990).  

Os hospitais universitários são instituições cuja gestão está subordinada à 

Universidade Federal da qual corresponde, ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

por sua frente de ensino, e ao Ministério da Saúde (MS) pela vinculação ao sistema de 

saúde pública (ARAÚJO; LETA, 2014). 

Os HUF têm por finalidade exercer o ensino, a pesquisa e a extensão por meio 

da assistência à saúde e foram criados diante da necessidade de unidades 

assistenciais nas quais se articulassem ensino, pesquisa e a habilitação de 

profissionais de saúde, o que acabou conferindo características historicamente 

peculiares à assistência prestada por essas instituições (CARMO; ANDRADE; MOTA, 

2007). 

Igualmente, no Brasil, os HUs são entendidos como centros de formação de 

recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologias para a área de saúde, que 

prestam serviços à população, elaboram protocolos técnicos para diversas patologias e 

oferecem programas de educação continuada, que permitem atualização técnica dos 

profissionais do sistema de saúde (BRASIL, 2012).  

Existe, atualmente, um amplo debate sobre a situação dos Hospitais 

Universitários (HU). Os problemas dos HU vêm sendo compartilhadas entre os 

Ministérios da Saúde e da Educação.  

A crise dessas organizações hospitalares, com seu quadro de déficit acumulado, 

é atribuída, ao abandono pelas esferas governamentais e pela utilização dos recursos 

do Sistema Único de Saúde (SUS) para manutenção de pessoal terceirizado. Na 

maioria dos HUs, os gestores buscaram resolver os problemas de gestão de forma 

unilateral (XX CONFASUBRA, 2009). 

O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 

(Rehuf), criado em 2010 pelo Governo Federal, tem como objetivo criar condições 

materiais e institucionais para que os hospitais possam desempenhar plenamente suas 
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funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da 

assistência à saúde. Com a criação da Ebserh, a empresa passa a ser a gestora do 

Rehuf conforme delegação estabelecida pela Portaria nº 442/2012, do Ministério da 

Educação. 

 A Ebserh, vinculada ao Ministério da Educação, é uma empresa pública, 

constituída por recursos públicos que executará as atividades de prestação de serviços 

de assistência à saúde integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e de 

acordo com a Política Nacional de Saúde, estabelecida pelo Ministério da Saúde. 

A partir da adesão à Ebserh, os hospitais universitários federais manterão as 

atividades de prestação de serviços de assistência à saúde integral e exclusivamente 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e de acordo com a Política Nacional de 

Saúde, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Tal garantia está expressa na Lei de 

criação da empresa (BRASIL, 2011). 

É nesse contexto que se insere o Hospital Universitário Onofre Lopes, pertence 

ao Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN é 

caracterizado como instituição de ensino universitário sendo administrado atualmente 

pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), passando pelo processo 

de reestruturação dos hospitais universitários. 

O HUOL tem uma estrutura física composta por 294 leitos de internação, com 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva, enfermarias, salas de cirurgias, serviços 

ambulatoriais, centro de diagnóstico por imagem, sendo integrada a rede do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  
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4 MATERIAL E MÉTODO  

 
4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Estudo transversal, descritivo, analítico, com abordagem quantitativa. Nos 

estudos transversais a causa e o efeito são detectados simultaneamente. Estudos 

analíticos são aqueles delineados para examinar a existência de associação entre uma 

exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde (LIMA-COSTA; BARRETO, 

2003).  

Na pesquisa quantitativa, o pesquisador parte de parâmetros (características 

mensuráveis), explana em números as opiniões e os dados, para serem classificadas e 

analisadas na busca do estabelecimento da relação entre causa e efeito das variáveis 

(RODRIGUES, 2007).  

Os dados coletados na pesquisa não respondem, em si e por si, dessa forma se 

torna necessário que sejam processados e analisados de alguma forma estatística para 

responder às indagações da pesquisa (POLIT; BECK, 2011).  As variáveis a serem 

analisadas nesse estudo foram: capacidade para o trabalho, idade, tempo de trabalho 

na enfermagem, vínculo empregatício, turno de trabalho e existência de mais de um 

vínculo empregatício.  

 
4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no Distrito Sanitário 

Leste do Município do Natal/RN. Trata-se de um hospital público, geral e universitário, 

integrado à rede do Sistema Único de Saúde - SUS através da Lei Orgânica nº 8.080/88 

como referência terciária de alta complexidade (BRASIL, 1990). 

Sua estrutura física é composta por três prédios interligados, possui 242 

(duzentos e quarenta e dois) leitos de internação ativos, sendo 10 (dez) de Unidade de 

terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico com 07(sete) salas, serviços ambulatoriais e 

mais as unidades de apoio como laboratório, farmácia, centro de diagnóstico por 

imagem, serviço de hemodinâmica e hemoterapia (HUOL, 2016). 
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A sua federalização assegura a manutenção, através do Ministério da Educação, 

das funções de Ensino, Pesquisa e Extensão, nas áreas de cirurgia experimental, 

medicina nuclear, medicina familiar e comunitária, clínica médica, clínica cirúrgica, 

psicofarmacologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia e serviço social. 

No ano de 2010, através do decreto nº 7.082, de 27 de janeiro, instituiu-se o 

Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários no Brasil, com o 

objetivo de criar caminhos para que os hospitais pudessem desenvolver plenamente 

suas funções, nas áreas do ensino, pesquisa, extensão e atenção à saúde, através da 

melhoria nos processos de gestão, de estrutura física, recuperação e modernização do 

aparato tecnológico (BRASIL, 2010).  

Pertence ao Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN é caracterizado como instituição de ensino universitário sendo 

administrado atualmente pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 

passando pelo processo de reestruturação dos hospitais universitários.  

A EBSERH é uma empresa pública brasileira, vinculada ao ministério da 

educação, criada pelo poder executivo no ano de 2010, com a finalidade de prestar 

serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e 

terapêutico gratuitos, bem como apoiar no ensino, pesquisa, extensão e formação 

profissional as instituições de ensino federais e congêneres (BRASIL, 2011).  

O campo de estudo foi composto por todos aqueles setores hospitalares onde há 

atuação do profissional enfermeiro.  

A escolha do HUOL como local de pesquisa se deu pela possibilidade de 

analisar o ICT em profissionais que atuam em um mesmo serviço, mas com vínculo 

empregatício diferente uma vez que há profissionais de enfermagem regidos pelo 

Regime Jurídico Único (RJU) e outros pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o 

que permitirá uma variável a mais a ser analisada.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população estudada compreende os enfermeiros do HUOL que atua nas 

diversas áreas hospitalares desde os setores de internação às unidades 
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administrativas, por acessibilidade e que atenderem aos seguintes critérios de inclusão: 

estar em exercício ativo de suas funções durante o período da coleta dos dados e atuar 

há pelo menos 06 meses neste hospital. Serão excluídos aqueles trabalhadores fora do 

trabalho, seja por afastamento, férias e licença. 

Conforme dados obtidos pelo setor de recursos humanos do referido hospital, há 

um quantitativo de 243 enfermeiros no hospital, sendo distribuídos quanto ao vínculo 

conforme tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 - Caracterização da população do estudo 
VÍNCULO Nº de Enfermeiros 

UFRN (RJU) 73 
EBSERH (CLT) 170 
TOTAL 243 

  Fonte: HUOL, 2016.  

  

Quanto à amostra, buscou-se elaborar um estudo representativo, para tanto, 

calculou-se o tamanho da amostra com base nas fórmulas que permitam generalizar os 

resultados obtidos para toda a população. Considerando-se a intenção de estimar 

algumas proporções da população finita na análise descritiva, utilizou-se a seguinte 

fórmula a seguir. 

Para a seleção da amostra foi aplicado o seguinte cálculo amostral (BARBETTA, 

2007): 

 
 

Cálculo da amostra 

N = tamanho da população 

Eo = erro amostral tolerável (5%) 

no = primeira aproximação do tamanho da amostra 

n = tamanho da amostra 
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 Nesse sentido, com erro amostral de 5,0%, nível de confiança de 95%, 

considerando o total de 16 enfermeiros que se encontravam afastados por motivos de 

doenças ou férias, a amostra final do estudo foi composta por 135 enfermeiros, que 

atuam nos diversos setores do hospital.  

 Na tabela 2 a seguir é apresentado o quantitativo de enfermeiros por setor do 

hospital que participaram da pesquisa.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos Enfermeiros e setores de origem. Natal, Rio Grande do 
Norte, 2016. 

População da pesquisa por setor do HUOL 

Edifício Central de Internamento  63 

Unidade de Terapia Intensiva  13 

Centro de Diagnóstico por Imagem  13 

Ambulatório 10 

Centro Cirúrgico  08 

Hemodiálise 06 

Hemodinâmica 05 

Pediatria 05 

Outros Setores 12 

Fonte: pesquisa, 2016.  

 

4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados ocorreu no mês de novembro nos três turnos de trabalho, 

realizado pela pesquisadora pela facilidade de contato com os profissionais de 

enfermagem por estar inserida no local de pesquisa como profissional do mesmo.  

 

4.4.1 Recrutamento dos sujeitos da pesquisa  

 

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

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos previamente para esse estudo. 

A abordagem foi realizada no setor de trabalho. Foram explicados os objetivos 

da pesquisa, o modo de preenchimento do questionário autoaplicável, do caráter 

voluntário e da confidencialidade dos dados.  
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Os sujeitos que aceitaram participar do estudo receberam o questionário 

sociodemográfico e funcional e o ICT (ANEXO A) para responderem, bem como o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

Visando diminuir as dúvidas que pudessem ocorrer durante o processo de 

preenchimento do questionário, foi garantido o acesso à pesquisadora pessoalmente ou 

por telefone.  

Alguns participantes da pesquisa solicitaram levar os questionários para 

preenchimento e devolução posterior, o que foi concedido. Não houve perdas de 

questionários e todos aqueles entregues foram devolvidos.  

 

4.5 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 A coleta dos dados foi realizada por meio de questionários, contando de duas 

partes. A primeira parte do instrumento corresponde às características gerais 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 sociodemográficas da população de 

estudo analisados foram idade, sexo, estado conjugal e escolaridade. 

 Quanto às características funcionais analisou-se a idade que começou a 

trabalhar, idade que começou a trabalhar como enfermeiro, principal ocupação no 

HUOL, setor onde desenvolve suas atividades, vínculo empregatício, tempo nesse 

vínculo, percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade por exposição a 

riscos, turno de trabalho, satisfação com o salário, tipo de exigências do trabalho e se 

possui mais de um vínculo empregatício.   

 Posteriormente, foi aplicado o questionário do Índice de Capacidade para o 

Trabalho – ICT. Este instrumento permite avaliar e detectar em tempo hábil o 

comprometimento que por ventura o funcionário apresente, podendo ser usado como 

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

O instrumento do ICT consiste na versão brasileira do índice de capacidade para 

o trabalho elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia, Helsinki; 
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traduzido e adaptado por pesquisadores da Faculdade de saúde Pública da 

Universidade de São Carlos.  

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

rápido e simples, permitindo ser autoaplicável, desde que a escolaridade mínima seja 

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

e para aqueles que apresentarem alguma dificuldade, a pesquisadora esclareceu ao 

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

estudo realizado por Martinez (2006), no qual essa possibilidade foi testada. 

 O ICT é composto por 07 dimensões, o 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; capacidade para o trabalho em relação às exigências do mesmo (físicas e/ou 

mentais); número de doenças atuais diagnosticadas por médico; perda estimada para o 

trabalho por causa de doenças; faltas ao trabalho por doenças no último ano; 

prognóstico próprio da capacidade para o trabalho daqui a dois anos; e recursos 

mentais. 

Os resultados são classificados em quatro categorias de capacidade para 

trabalho, com as seguintes medidas e ações propostas: baixa (de 7 a 27 pontos) – 

restaurar a capacidade para o trabalho; moderada (de 28 a 36 pontos) – melhorar a 

capacidade para o trabalho; boa (de 37 a 43 pontos) – apoiar a capacidade para o 

trabalho; e ótima (de 44 a 49 pontos) – manter a capacidade para o trabalho. 

Tais dimensões são avaliadas através de dez perguntas, pontuadas, onde o escore 

varia de 7 a 49. O cálculo para obtenção do ICT obedeceu ao estabelecido por Tuomi et 

al. (1997) como é possível observar no quadro 2 abaixo.  
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Quadro 2 - Itens, número de questões e escore das respostas do ICT. 

ITENS ABRANGIDOS Nº DE 
QUESTÕES 

ESCORE DAS RESPOSTAS DO 
ICT 

1.Capacidade para o trabalho atual 
comparada com a melhor de toda a vida 

1 0-10 pontos, valor assinalado no 
questionário. 
 

2. Capacidade para o trabalho em 
relação às exigências do trabalho 

2 Número de pontos ponderados de 
acordo com a natureza do 
trabalho 

3.Número atual de doenças 
diagnosticadas por médico 

1 
(lista de 

doenças) 

Pelo menos 5 doenças = 1 ponto 
4 doenças = 2 pontos 
3 doenças = 3 pontos 
2 doenças = 4 pontos 
1 doença = 5 pontos 
Nenhuma doença = 7 pontos 

4.Perda estimada para o trabalho devido 
às doenças 

1 1-6 pontos (valor circulado no 
questionário; o pior valor será 
escolhido) 

5.Faltas ao trabalho por doenças no 
último ano 

1 1-5 pontos (valor circulado no 
questionário 

6.Prognóstico próprio sobre a 
capacidade para o trabalho daqui a dois 
anos 

1 1-4 ou 7 pontos (valor circulado 
no questionário) 

7. Recursos mentais 3 Os pontos da questão são 
somados e o resultado é contado 
da seguinte forma: 
       Soma 0-3 = 1 ponto 
       Soma 4-6 = 2 pontos 
       Soma 7-9 = 3 pontos 
       Soma 10-12 = 4 pontos 

Fonte: Adaptado de Tuomi et al. (1997).  
 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2010, para 

realização das tabelas descritivas e aplicações de testes estatísticos (Teste de Alpha 

Cronbach’s e teste quiquadradro) utilizou-se o software Statistica SPSS, versão 20.0. 

O Teste Qui-Quadrado permitiu avaliar se as variáveis estão associadas com 

determinado nível de significância. 

Através do teste estatístico Cronbach's Alpha foi avaliado a confiabilidade dos 

dados.  
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

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

Hospital Universitário Onofre Lopes sob o Parecer Nº 1.845.951/16 e CAAE Nº 

61205716.5.0000.5537 (ANEXO A), obtendo parecer favorável, sendo a pesquisa 

iniciada após sua concessão.  

Os princípios da bioética da autonomia, da beneficência e não maleficência e 

justiça foram atendidas durante todas as etapas desse estudo.  

Foram explicados os objetivos e a importância deste estudo aos participantes 

da pesquisa, sendo requisitada a assinatura do TCLE aos que concordaram em 

participar da mesma. Para a captação das informações foi dada ênfase aos aspectos 

éticos, incluindo-se a confidencialidade e sigilo, não identificação pessoal nos 

questionários (a identificação foi feita a partir de algarismos arábicos, seguindo a ordem 

de realização dos questionários e privacidade durante a aplicação do mesmo). 

Foi informado aos participantes da pesquisa que o estudo poderia ocasionar 

risco mínimo ao seu conforto, pois o preenchimento do questionário poderia 

constrangê-los o que seria minimizado com a garantia da sua privacidade no momento 

da coleta das informações. Em caso de algum problema que os sujeitos possam ter 

relacionado com a pesquisa, os mesmos terão direito a assistência gratuita que será 

prestada pela pesquisadora para resolução do mesmo. Foi fornecido o contato 

telefônico da pesquisadora para sanar quaisquer dúvidas no decorrer da pesquisa ou 

após o seu término.  

A pesquisadora compromete-se com a guarda do material coletado em sigilo por 

um período de 05 anos.   

Ademais, os seguintes procedimentos foram adotados para realização do estudo 

de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde:  

1. Solicitação por escrito de autorização da direção do Hospital para a realização da 

pesquisa (Apêndice)  

2. Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes para autorização do desenvolvimento do estudo e 

iniciar a coleta de dados.  
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3. Solicitação da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

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

pesquisadora) para participação e divulgação dos resultados da pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Através do teste estatístico Cronbach's Alpha, que verifica a confiabilidade dos 

dados, pode-se observar o índice de capacidade para o trabalho, avaliados pelos 

enfermeiros, obtiveram um alfa de Cronbach's de 0,743. Portanto, a consistência dos 

dados é classificada como satisfatória conforme apresentado na tabela 3 a seguir. 

 
Tabela 3 - Teste de confiabilidade dos dados de Cronbach’s Alpha. 

Teste de confiabilidade dos dados de Cronbach’s Alpha 

Índice de capacidade para o trabalho 0,743 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 

Neste momento são apresentados os resultados da pesquisa através de tabelas 

e gráficos e para uma melhor compreensão, inicialmente será apresentada a 

caracterização sócia demográfica, de formação e ocupação dos enfermeiros 

entrevistados e posteriormente os resultados do ICT que serão apresentados em suas 

07 (sete) dimensões para que em seguida sejam apresentadas as relações existentes 

entre ICT e as variáveis sociodemográficos, a saber: idade, tempo de emprego, vínculo, 

trabalho noturno e múltiplo emprego. 

A discussão dos resultados é realizada perante a literatura e à luz das diretrizes 

do ICT proposto por Tuomi et al. (1995). 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

 A população alvo desse estudo foi coposta por 135 enfermeiros que atuam no 

HUOL nos três turnos de trabalho. Durante a exposição dos resultados desse estudo 

serão apresentados estudos realizados no Brasil e exterior que abordaram a temática 

estudada e serão analisadas as aproximações e distanciamentos com a pesquisa em 

estudo.  

 A tabela 4 (quatro) a seguir apresenta o perfil sociodemográfico dos 

entrevistados com as frequências absolutas e porcentagens.  
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Tabela 4 - Perfil sociodemográfico dos entrevistados. 

Perfil sociodemográfico 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Sexo 
Feminino 110 81,48 
Masculino 25 18,52 

Faixa etária 

Até 30 anos 50 37,04 
31 - 40 anos 69 51,11 
41 - 50 anos 10 7,41 

Acima de 50 anos 6 4,44 

Faixa etária 
Até 34 anos 87 64,44 

Acima de 34 anos 48 35,56 

Estado civil 

Casado 64 47,41 
Solteiro 50 37,04 

Vive com companheiro 12 8,88 
Divorciado 8 5,93 

Viúvo 1 0,74 
 
 
 
 
 
 

Formação superior 

Especialização 95 70,37 

Mestrado/Doutorado 31 22,96 

Graduação 9 6,67 

Idade que começou a 
trabalhar de forma geral 

Até 22 anos 61 45,19 

Acima de 22 anos 74 54,81 

Idade que começou a 
trabalhar de enfermeiro 

Até 25 anos 102 75,56 

Acima de 25 anos 33 24,44 

 Total 135 100,00 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

Dos 135 profissionais abordados, obteve-se que 81,48% correspondem ao sexo 

feminino, o que denota uma expressividade relacionada ao sexo masculino (18,52%) 

(Tabela 4), corroborando os estudos de Carel et al. (2013), em que 87.3% dos 

profissionais de enfermagem de um Hospital Israelense eram mulheres; em Formento 

(2014), com 76,5% de mulheres no Hospital das Clínicas da faculdade de medicina de 

Ribeirão Preto (HCFMRP); e em Freire (2015), onde  88,42% da amostra de 

enfermeiros de 06 (seis) municípios do Rio Grande do Norte (RN) foi composta por 

mulheres.  

Esses dados afirmam que as mulheres possuem presença significativa no atual 

mercado de trabalho. Segundo Moreira (1999), a enfermagem corresponde a uma das 

profissões que possibilitaram o ingresso das mulheres, no universo do trabalho, 

conceituado como um ambiente masculino. E como o cuidar era tido como um ato 

próprio das mulheres, a enfermagem surgiu como um espaço estritamente feminino 
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devido às construções de gênero. Pelos mesmos motivos os homens foram afastados 

dessa profissão (KABAD, 2011). 

Embora os homens estejam atuando, cada vez mais, na área de enfermagem, a 

sua presença ainda é menor quando comparada à das mulheres. Os homens 

desempenham um significativo papel nas práticas assistenciais de enfermagem 

considerando-se principalmente, as demandas físicas a que os trabalhadores de 

enfermagem estão expostos.  

Quanto à faixa etária do entrevistado, temos o seguinte resultado: até 30 anos 

(37,04%), 31 a 40 anos (51,11%), 41 a 50 anos (7,41%) e acima de 50 anos (4,44%). 

Os entrevistados têm idade entre 25 e 60 anos. A idade da população estudada é 

semelhante à de outros estudos que analisam a capacidade para o trabalho em 

profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar. Sancinetti et al. (2011), Silva 

(2011) e Vasconcelos et al. (2011) encontraram em seus estudos respectivamente 

idades entre 23 a 62, 22 a 63 e 23 a 65 anos de idade. 

Pouco mais da metade dos entrevistados encontram-se na faixa dos 31 a 40 

anos de idade, o que pode ser relacionado a uma característica do empregado recém-

inserido no serviço público. Embora o envelhecimento da população trabalhadora seja 

um aspecto sabidamente conhecido pela sociedade tendo em vista o aumento da 

expectativa de vida da população brasileira, no presente estudo tal dado não foi 

reafirmado, visto que o hospital se encontra em uma transição do seu quadro 

profissional do RJU para o CLT e consequentemente uma nova força de trabalho tende 

a adentrar no serviço público com menor idade.  

Quanto ao estado civil, 56,29% são casados ou vivem com companheiro 

enquanto 37,04% são solteiros, 5,93% divorciados e 0,74% viúvo. Não foi observado 

nenhum estudo que mostre correlação entre o estado conjugal e o ICT e o mesmo fato 

se deu neste trabalho. 

Com relação ao grau de escolaridade, 70,47% possuem especialização, seguido 

de mestrado/doutorado (22,96%) e graduação (6,67%). Ressalta-se que 93,43% 

apresenta um nível diferenciado de qualificação profissional. Estudo realizado por 

Raffone e Hennington (2005) verificou que existe tendência de aumentar a proporção 
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de trabalhadores com boa capacidade para o trabalho na medida em que melhora o 

nível de profissionalização.  

Com relação idade que começou a trabalhar de forma geral, 54,81% acima de 22 

anos e 45,19% até 22 anos. Enquanto que a idade que iniciou a trabalhar de 

enfermeiro, temos o seguinte resultado: até 25 anos (75,56%) e acima de 25 anos 

(24,44%). Considerar o tempo de empregabilidade do trabalhador, bem como, tempo de 

atuação na profissão de enfermagem é um aspecto importante visto que diversos 

estudos como apontam para uma diminuição do ICT conforme maior o tempo de 

atividade (MARTINEZ; LATORRE et al, 2010; ILMARINEN, 2011). 

 A idade média do primeiro emprego é de 21,97 anos, enquanto que a idade 

média que começou a trabalhar com enfermagem é de 24,58 anos. Na Tabela 5 pode-

se observar os valores mínimo e máximo de tempo na empresa, bem como a mediana, 

média e o desvio padrão.  

 

Tabela 5 - Estatística descritiva dos dados sociodemográficos 
Estatística descritiva dos dados sociodemográficos 

Variáveis (em anos) Mínimo Máximo 
 

Mediana 
 

Média  DP 

Tempo de empresa 
 
 

1,00 38,00 
 

1,00 
 

2,95  4,65 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016).             
DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 

 
Quanto ao tempo médio na empresa atual é de 2,95 anos com desvio padrão de 

4,65. Esse fato se deve a recente contratação de 170 enfermeiros através de concurso 

público realizado no ano de 2014 e o ingresso de uma força de trabalho 

tendencialmente jovem.  

Na tabela a seguir tem-se que o principal vínculo empregatício é a EBSERH 

(84,44), fato que corrobora com os achados quanto ao tempo de instituição onde temos 

que  temos 84,44% dos enfermeiros encontram-se no serviço no período entre 1 e 3 

anos.  Apenas 15,56% dos entrevistados são servidores da UFRN, perfazendo um total 

de 21 participantes contra 114 empregados da EBSERH. 
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Com relação a ocupação, temos que 91,85% dos enfermeiros desenvolvem 

atividades assistenciais, sendo que  46,67% desenvolvem suas atividades no edifício 

central de internamento conforme presentado na tabela 6 abaixo:  

 

Tabela 6 - Dados referentes ao vínculo empregatícios dos entrevistados. 

 Perfil sociodemográfico 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Ocupação 
Assistencial 124 91,85 

Gerencial 11 8,15 

Vínculo empregatício 
EBSERH 114 84,44 

UFRN 21 15,56 

Tempo de vínculo 

Até 1 ano 70 51,85 

2 - 3 anos 44 32,59 

Acima de 3 anos 21 15,56 

Setores de atividades 

Edifício Central de 
Internamento - ECI 

63 46,67 

Unidade de Terapia Intensiva - 
UTI 

13 9,63 

Centro de Diagnóstico por 
Imagem - CDI 

13 9,63 

Ambulatório 10 7,41 

Centro Cirúrgico 8 5,93 

Hemodiálise 6 4,44 

Hemodinâmica 5 3,70 

Pediatria 5 3,70 

Outros setores 12 8,89 

 Total 135 100,00 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016).  

Identifica-se que 85 dos funcionários entrevistados que perfazem 48,52% dos 

profissionais entrevistados desenvolvem suas atividades em setores de internamento, 

sendo eles: Edifício Central de Internamento (46,67%), Unidade de Terapia Intensiva 

(9,63%) e Pediatria (3,70%).  

Silva e Pinheiro (2013), apontam que nesses setores os profissionais 

permanecem toda a sua jornada de trabalho junto ao paciente, prestando-lhe o cuidado 

integral. Este fato pode gerar impactos à saúde do trabalhador que se manifestam no 

aspecto físico e emocional.  O exercício profissional no âmbito hospitalar é marcado por 

múltiplas exigências: lidar com dor, sofrimento, morte e perdas, a que se somam muitas 

vezes as condições desfavoráveis de trabalho e a baixa remuneração, fatores que, em 

conjunto, elevam a sobrecarga de trabalho e podem afetar a capacidade para o 

trabalho.  
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A tabela 7 (sete) traz algumas condições que estão diretamente relacionadas às 

condições de trabalho dos participantes dessa pesquisa. É conveniente apontar que 

100% dos entrevistados recebem adicional de insalubridade que variam entre o grau 

médio e máximo de exposição. O pagamento de insalubridade é determinado nos 

artigos 189 a 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na prática, o que se 

almeja é a eliminação ou neutralização de riscos, o que resultaria na cessação do 

pagamento de tal compensação, contudo, tal compensação leva a falhas na 

implementação de medidas para obter melhorias nas condições e ambiente de trabalho 

(BOBROFF, 2014). 

Tabela 7 - Perfil ocupacional dos entrevistados. 

Perfil Ocupacional 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Recebe adicional de 
insalubridade 

Sim 135 100% 

   

Trabalha a noite 
Sim 57 42,22 

Não 78 57,78 
Possui mais de um 

emprego 
Sim 63 46,67 

Não 72 53,33 

Satisfação com o salário 

Muito satisfeito 24 17,78 

Satisfeito 101 74,81 

Indiferente 2 1,48 

Insatisfeito 8 5,93 

Exigências no trabalho 
Físicas e mentais 115 85,19 

Mentais 18 13,33 

Físicas 2 1,48 
 Total 135 100,00 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 

O estudo mostra que 42,22% dos entrevistados trabalham a noite. Estudos de, 

Silva Júnior (2011), Raffone e Hen (2005), Durian e Cocco (2004) trazem 

respectivamente 41,5%, 43,9% e 46,3% de trabalhadores que desempenham suas 

atividades à noite. Em contrapartida, Magnago (2013), apresentou 75% de sua amostra 

pertecente a este turno. Porém, em nenhum dos estudos supracitados houve evidência 

significativa do turno de trabalho com o ICT.  

Prochnow (2013) ao avaliar o turno de trabalho de sua amostra identificou 60% 

da sua população era do diurno, e que 31,3% apresentaram maior percentual de 



    49 

exigências no trabalho com relação ao noturno e consequentemente houve nesse 

grupo uma diminuição do ICT. Tal resultado remete às características específicas 

também desse campo de estudo. Durante a manhã e tarde, o hospital conta com 

trânsito de grande número de pessoas, bem como um número maior de atividades que 

contribuem para este fato.  

A existência de mais de um vínculo empregatício foi referida por 46,67% dos 

entrevistados. A existência de mais de um vínculo também foi evidenciada em dois 

estudos de Silva Junior (2011) e Magnago (2013), com 37,9%, 47,5% e 33,3% 

respectivamente. A enfermagem está inserida nas profissões que tem legalmente o 

direito do duplo vínculo, desde que comprove disponibilidade do cumprimento da carga 

horária. 

A permissibilidade de mais de um vínculo e, sobretudo de múltiplas relações 

contratuais resultante da reestruturação produtiva que também atingiu o setor saúde é 

percebida como um fator desencadeante da precarização das relações de trabalho, 

exemplo disso é a terceirização que traz consigo diminuição da remuneração com força 

de trabalho livrando as empresas de garantir conquistas salariais e direitos trabalhistas 

à mão de obra contratada (SILVA, 2015) 

É coerente relacionar a existência de mais de um vínculo com uma maior 

exposição aos riscos do ambiente laboral, a uma maior sobrecarga e 

consequentemente a uma redução da capacidade para o trabalho. Esses trabalhadores 

permanecem a maior parte do tempo de suas vidas produtivas inseridos nos serviços 

de saúde sujeitos a uma acentuada exposição. Isso exposto, é necessário ainda 

considerar a tripla jornada por entender que como profissão majoritariamente feminina, 

as profissionais ainda realizam atividades no âmbito doméstico o que pode colaborar 

com a redução da capacidade precoce nessa classe profissional (HILLESHEIN; 

LAUTERT, 2012). 

Ademais, o grupo pesquisado avaliou que suas atividades exigem mais esforço 

mental e físico (85,19%), seguidos de recursos mentais (13,33%) e em um número bem 

menor optou-se por caracterizar apenas como físico (1,48%). Por último, temos a 

satisfação com o salário apresentando o seguinte resultado: muito satisfeito (17,78%), 

satisfeito (74,81%), indiferente (1,48%) e insatisfeito (5,93%). 
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5.2 RESULTADOS DO ICT 

 

5.2.1 Análise dos domínios do ICT  

 
5.2.1.1 Domínio 1:  Capacidade para o trabalho atual comparada com a melhor de toda 

a vida. 

 
A avaliação média quanto à capacidade para o trabalho atual comparada com 

melhor de toda a sua vida apresentou valor médio de 8,30, com desvio padrão de 1,13, 

conforme a tabela 8.  

 
Tabela 8 - Estatística descritiva da avaliação de capacidade para o trabalho atual 
comparada com o melhor de toda a sua vida 

Avaliação de capacidade para o trabalho atual comparada com o melhor de toda a sua 
vida  

Variável Mínimo Máximo 
 

Mediana 
 

Média DP CV 

Avaliação 4,00 10,00 
 

8,00 
 

8,30 1,13 13,67 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016).            
DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 
 

Corroborando com os achados, Magnago et al. (2013), encontrou como valor 

médio 8,2. 33,3% dos seus entrevistados atribuíram valor oito e 30,2%, valor nove. 

Nenhum dos trabalhadores do seu estudo assinalou os valores de zero a quatro. 

 
5.2.1.2 Domínio 2:  Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho 

 

Com relação à capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas 

e mentais explicitado no gráfico 1, de forma geral, os entrevistados avaliaram de forma 

satisfatória, pois nos dois aspectos estudados apresentaram maior percentual na escala 

boa ou muito boa. Ressalta-se somente um percentual considerável de 20,74% que 

referem capacidade para o trabalho físico como moderada.  
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Gráfico 1 - Capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas e 
mentais dos enfermeiros 

 
Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 
 

Estudo realizado por Magnago (2013) aponta que a capacidade atual para o 

trabalho em relação às exigências físicas e mentais, respectivamente 44,4% e 63,5% 

classificaram-na como boa. Pequeno percentual de trabalhadores assinalou como baixa 

capacidade em relação às exigências físicas (6,3%) e mentais (3,2%). 

5.2.1.3 Domínio 3:  Número atual de doenças diagnosticadas por médico 

 

Na tabela 9, o número médio de doenças com diagnóstico médico foi de 1,87, 

com desvio padrão de 2,38. Como trata-se de uma variável que deve apresentar 

números inteiros, temo um número médio de 2 doenças. Ao analisar as doenças 

referidas pelos profissionais, entretanto, sem diagnóstico médico o número médio 

também foi de 2 (1,93) doenças.  

 

Tabela 9 - Número de doenças constadas por meio de diagnóstico médico. 
Número de doenças constadas por meio de diagnóstico médico 

Variáveis Mínimo Máximo 
 

Mediana 
 

Média DP CV 

Número de doenças 0,00 15,00 
 

1,00 
 

1,87 2,38 
 

127,72 
 

Fonte: Pesquisa 2016         DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 
 

Ressalta-se que 35,56% de enfermeiros não apresentaram nenhuma doença 

com diagnóstico médico.  
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A tabela 10 a seguir mostra as doenças mais frequentes apontadas pelos 

enfermeiros com diagnóstico médico: 

Tabela 10 - Tipo de doenças com diagnósticos médicos apontadas pelos enfermeiros 

Tipo de doenças com diagnósticos médicos apontadas pelos enfermeiros 

Doenças Frequência % 
Infecções repetidas do trato respiratório  23 17,04 

Lesão nas costas 17 12,59 
Gastrite ou irritação duodenal 17 12,59 

Lesão nas pernas/pés 16 11,85 
Sinusite crônica 15 11,11 

Distúrbio emocional leve (Depressão leve, tensão, ansiedade insônia) 11 8,15 
Lesão nos braços/mão 9 6,67 

Doença da parte inferior das costas com dores frequente 9 6,67 
Outra doença musculoesquelética 9 6,67 
Hipertensão arterial (pressão alta) 9 6,67 

Doença da parte superior das costas ou região do pescoço com dores 
frequente 

7 5,19 
Alergia e eczema 7 5,19 

Obesidade 7 5,19 
Lesão em outras partes do corpo 6 4,44 

Doença neurológica (acidente vascular cerebral ou “derrame”, neuralgia, 
enxaqueca, epilepsia) 

6 4,44 
Infecção das vias urinárias 6 4,44 

Dor nas costas que se irradia para a perna (ciática) 5 3,70 
Doença musculoesquelética que afeta membros (braços e pernas) com 

dores frequentes 
5 3,70 

Doença ou lesão da visão (não assinale se apenas usa óculos e/ou lentes 
de contato de grau) 

5 3,70 
Pedra ou doença da vesícula biliar 5 3,70 

Doença de pele 5 3,70 
Tumor benigno 5 3,70 

Outros problemas ou doenças 48 35,52
7 
0 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 Das doenças diagnosticadas pelo médico nos 12 meses que antecederam a 

coleta, as mais frequentes informadas pelos trabalhadores de enfermagem foram: 

infecções repetidas do trato respiratório (17,04%), principalmente sinusite crônica 

(11,1%); lesão nas costas, pernas e pés (24,3%); gastrite ou irritação duodenal (12,5%); 

distúrbio emocional leve (11,5%); doença da parte superior das costas ou região do 

pescoço, com dores frequentes (6,67%). Os achados no tocante às doenças são 

semelhantes a achados de Magnago (2013), em estudo realizado também em um 

hospital universitário.  

Estudo realizado por Hilleshein e Lautert (2012) em um hospital universitário 

constatou que as doenças prevalentes foram, em ordem decrescente: 
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musculoesqueléticas, metabólicas, respiratórias, psiquiátricas e geniturinárias. Em 

Israel as cinco doenças mais relatadas com diagnóstico médico foram: músculo-

esqueléticas (25,0%); Lesão/acidente (18,6%); Doenças endócrinas/metabólicas 

(12,4%); doenças cardiovasculares (11,8%); e doenças digestivas (9,5%). No entanto, 

as três doenças auto-relatadas foram doenças músculo-esqueléticas (22,3%); Lesão/ 

acidente (12,0%); e transtornos mentais (7,4%) (CAREL; KUSMZN; KAKSI, 2013).  

Corroborando, em outros estudos realizados em hospitais no Brasil dentre as 

doenças diagnosticadas pelo médico, foram mais frequentes aquelas relacionadas ao 

trato respiratório, seguida por lesões músculo esquelética e distúrbio emocional leve 

(RAFFONE; HENNINGTON, 2005; ANDRADE; MONTEIRO, 2007; MAGNAGO, 2013). 

Negeliskii e Lautert (2011), em seu estudo aponta que apesar da prevalência 

de enfermeiros com doenças diagnosticadas pelo médico de 66,3%, apenas as lesões 

nos braços e nas mãos apresentaram diferença estatística entre os grupos com 

capacidade para o trabalho baixa/moderada e boa/ótima. 

Já os problemas musculoesqueléticos encontrados neste estudo (54.81%) entre 

as doenças mais referidas quando se agregam os percentuais para lesão nas costas, 

doença da parte superior e inferior das costas ou região do pescoço, com dores 

frequentes, dores em membros e doença nas costas que se irradia para a perna 

(ciática), há evidências de que este tipo de agravo é muito frequente nos profissionais 

de enfermagem estudados. Este dado também foi identificado em estudo realizado com 

trabalhadores de enfermagem do pronto socorro do Hospital Universitário da UNICAMP 

(DURAN; COCCO, 2013). 

Estudos realizados no ambiente hospitalar tanto com a equipe de enfermagem 

quanto com a equipe de higienização apontaram como doenças mais frequentemente 

diagnosticadas por médico, aquelas relacionadas ao aparelho respiratório e a doença 

emocional leve e severa. Segundo os autores, essas doenças estão mais frequentes 

devido as influências do ambiente hospitalar no qual há o risco de contaminação 

biológica e o contato com produtos químicos os quais podem causar o 

comprometimento das funções respiratórias (RAFFONE; HENNINGTON, 2005; 

ANDRADE; MONTEIRO, 2007). 
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Já os elevados percentuais para distúrbios mentais leves (ansiedade e 

depressão) sinalizam para as cargas psíquicas presentes nos ambientes de trabalho 

que geralmente não são percebidas por grande parte dos trabalhadores, o que não 

demanda ações para eliminá-las ou minimizá-las como a busca por um profissional para 

diagnóstico e tratamento. Esse dado torna-se relevante ao analisarmos na tabela a 

seguir que contém a listagem das doenças percebidas pelos trabalhadores sem 

diagnóstico médico na qual 25 (18,52%) trabalhadores relatam algum distúrbio 

emocional leve contra 11 (8,15%) que referiram na tabela anterior com diagnóstico.   

A tabela 11 apresenta as doenças referidas pelos profissionais sem que haja um 

diagnóstico médico dessas.  

 
Tabela 11 - Tipo de doenças sem diagnósticos médicos apontadas pelos enfermeiros 

Tipo de doenças sem diagnósticos médicos apontadas pelos enfermeiros 

Doenças 
 
Frequência 

Distúrbio emocional leve (Depressão leve, tensão, ansiedade insônia) 
 

25 

Doença da parte inferior das costas com dores frequentes 
 

24 

Lesão nas costas 
 

21 

Infecções repetidas do trato respiratório (inclusive amidalite, sinusiteaguda, 
bronquite aguda)  

20 

Doença da parte superior das costas ou região do pescoço, com dores 
frequentes  

19 

Lesão nas pernas/pés 
 

18 

Outras 
 

134 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 

5.2.1.4 Domínio 4:  Perda estimada para o trabalho devido às doenças 

 

 O gráfico 2 mostra a resposta dos enfermeiros quando indagados ao grau de 

incapacidade gerado pela presença das doenças referidas. 
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Gráfico 2 - Avaliação do grau de incapacidade para o trabalho devido à existência de 
doença nos enfermeiros (Múltipla resposta) 

 
Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 
Quando indagados se sua doença ou lesão era um impedimento para seu 

trabalho atual, 39,26% dos trabalhadores de enfermagem referiram não ter 

impedimentos ou doenças, 15,56% já necessitaram diminuir o ritmo ou mudar seus 

métodos de trabalho algumas vezes, e apenas 1,48% referem essa prática frequente. 

49,63% disseram ser capazes de realizar o seu trabalho com alguns sintomas e 0,74% 

admitiram ser capazes de trabalhar apenas em tempo parcial. 

5.2.1.5 Domínio 5:  Faltas ao trabalho por doenças no último ano 
 

Quanto ao absentismo, conforme apresentado na tabela 12 em seguida, 38,52% 

alegaram não ter ficado ausente nenhum dia do trabalho, enquanto que até 9 dias, 10 a 

24 dias, 25 a 99 dias e 100 a 365 dias apresentaram os seguintes resultados: 41,48%, 

14,82%, 3,70% e 1,48%. 

 

Tabela 12 - Absentismo durante último ano 
Absentismo durante último ano 

Avaliação Frequência Absoluta % 

Nenhum dia 52 38,52 
Até 9 dias 56 41,48 

10 - 24 dias 20 14,82 
25 - 99 dias 5 3,70 

100 - 365 dias 2 1,48 

Total 135 100,00 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 
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Corroborando Magnago (2013) encontrou um percentual de 42,9% dos 

trabalhadores nãoprecisou se afastar nenhum dia do trabalho por problemas de saúde, 

nos últimos 12 meses. Dentre os que ficaram afastados, 25,4% ficaram em licença até 

nove dias, 22,2% por 10 a 24 dias, 7,9% por 25 a 99 dias e 1,6% por 100 a 365 dias. 

 
5.2.1.6 Domínio 6: Prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho daqui a dois 

anos. 

 O gráfico 3 mostra a resposta dos enfermeiros quando indagados quanto ao 

prognóstico que eles acreditam possui num prazo de dois anos.  

Gráfico 3 - Prognóstico da capacidade de trabalho para daqui dois anos. 

 
Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 
 

A maioria (82,96%) dos entrevistados respondem que é bastante provável que 

daqui a dois anos será capaz de realizar a sua atividade de trabalho atual. Os que 

responderam improvável e talvez tiveram os seguintes percentuais: 0,74% e 16,30%. 

Apenas para um trabalhador essa possibilidade parece ser improvável. 

5.2.1.7 Domínio 7:  Recursos mentais 

 

Conforme apresentado no gráfico 4, quanto aos aspectos psicológicos, de forma 

geral, a avaliação foi satisfatória pois as atividades citadas abaixo apresentaram maior 

percentual na escala quase sempre e sempre, resultado que é considerado positivo. 
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Gráfico 4 - Aspectos relacionados aos recursos psicológicos. 

 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 
 

Quase sempre ou sempre foi à resposta dos entrevistados quando questionados 

sobre a frequência em que apreciam suas atividades diárias, têm se sentido ativo e 

alerta e se sentem esperançosos quanto ao futuro, com percentuais de 74%, 85,19% e 

79,91% respectivamente.  

 

5.2.2 Resultados e discussões do ICT 

Nesse tópico, serão apresentados os resultados da aplicação do questionário de 

ICT, classificando os enfermeiros de acordo com o escore alcançado em uma das 

seguintes categorias: baixa, moderada, boa ou ótima.  

As respostas foram classificadas de acordo com as instruções (Quadro 1) e o 

resultado atinge um escore de 7 a 49 ponto, conforme apresentado na metodologia 

deste trabalho.  

Na Tabela 13 e no Gráfico 5, pode-se observar que o número médio do índice de 

capacidade para o trabalho dos enfermeiros é de 40,24 com desvio padrão de 5,07.  

Tabela 13 - Estatística descritiva do ICT 

Estatística descritiva do ICT 

Variável Mínimo Máximo 
 

Mediana Média 
 

DP CV 

ICT 22,00 48,00 
 

41,00 40,24 
 

5,07 12,60 

 
      

  

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 
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Gráfico 5 - Box plot do índice de capacidade do trabalho - ICT 

 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 

Estudo realizado com 515 enfermeiros de dois hospitais gerais do País Israel 

obteve média de pontuação do ICT de 41,9 (CAREL; ZUSMZN; KAKSI, 2013). Dois 

estudos realizados na cidade do Rio de janeiro, Brasil, com profissionais de 

enfermagem obtiveram média nos escores de ICT semelhantes aos já apresentados. 

Silva Júnior em 2011 encontrou ICT médio de 38,5 pontos e em 2013 obteve média de 

39, 7 pontos. As diferenças de pontuação são irrelevantes visto que não modificam a 

classificação final de “boa” capacidade para o trabalho (SILVA JÚNIOR, 2011). 

Corroborando, estudo realizado com a equipe de enfermagem também do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (HCFMRP-USP) encontrou média de ICT de 39,6 pontos (FORMENTO, 

2014). 

Além disso, realizando a classificação do ICT, foram encontrados 28,15% e 

53,33% dos enfermeiros classificados em ótima e boa, respectivamente, seguido por 

moderada (16,30%) e baixa (2,22%), portanto, 18,52% dos trabalhadores apresentaram 

ICT inadequado conforme o gráfico 6. 

Em consonância com os achados, pesquisa realizado com servidores do setor de 

infraestrutura da UFRN, instituição a qual pertence o HUOL, encontrou achados 

semelhantes onde 31,81% de sua amostra possuiu ICR reduzido, contra 62,12% com 

ICT adequado (SILVA, 2009). 
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Gráfico 6 - Classificação do índice de capacidade do trabalho - ICT 

 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 

Estudos realizados por Duran e Cocco (2013) também em um Hospital público 

de ensino - Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas encontrou 

87,5% de sua população com ICT bom/ótimo. Corroborando aos achados, estudo 

realizado em um hospital federal na cidade de Rio de janeiro mostra uma prevalência 

elevada de trabalhadores com boa capacidade para o trabalho (47,22%) e ótima 

capacidade (28,4%) (IZU, 2012).  

Hilleshein (2012), em estudo realizado em um HU Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul demonstrou que 88% dos enfermeiros possuem boa ou ótima capacidade para o 

trabalho. Não foram constatados casos de baixa capacidade para o trabalho em seu 

estudo. 

Em contrapartida, estudo realizado no Hospital Universitário do Rio Grande do 

Sul, Brasil, que envolveu 68 trabalhadores de enfermagem classificou 42,9% dos 

trabalhadores com capacidade para o trabalho reduzida (MAGNAGO, 2013). Nesse 

estudo, destacou-se com maiores percentuais para reduzida capacidade para o 

trabalho os profissionais de nível médio (técnicos e auxiliares de enfermagem) com 

mais de 10 anos de trabalho na função e que trabalham no turno noturno. 

Prochnow (2013) em pesquisa realizada no hospital universitário do Estado do 

Rio Grande do Sul evidenciou prevalências de 43,3% de redução da capacidade 

laboral. A redução foi observada em profissionais do gênero feminino (45,8%) e com 

idade superior a 47 anos (50,9%), outro aspecto que diminui a capacidade para o 
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trabalho nesse estudo foi associado ao turno de trabalho noturno (44,3%) e mais de 14 

anos na função (45,2%). 

Em outro estudo de Magnago (2015) realizado no Hospital Universitário de Santa 

Maria (HUSM), localizado na Região Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil foi 

identificado um ICT reduzido em 43,3% da população de trabalhadores de enfermagem.  

Apesar de o presente estudo ter encontrado uma porcentagem maior de 

trabalhadores com boa capacidade para o trabalho, é notório em outras publicações 

científicas a existência de trabalhadores de enfermagem com reduzida capacidade para 

o trabalho como apontada em alguns estudos aqui mencionados. Entretanto, fatos 

relevantes em outros estudos não foram aprofundados nesse estudo, pois a amostra foi 

composta apenas por profissionais de nível superior e a grande maioria jovem em 

relação a idade e tempo de serviço.   

O índice de profissionais com capacidade moderada e baixa, aponta para a 

necessidade de medidas que deverão ser tomadas para recuperar e restaurar a 

capacidade para o trabalho (IZU, 2012). Essa constatação é relevante na medida em 

que, tanto a OIT quanto a OMS vêm sinalizando para as precárias condições do 

trabalho da enfermagem no que tange, entre outros fatores, às extensas jornadas de 

trabalho, ao regime de plantões, à atividade fatigante e ao pouco poder de decisão 

(RAFFONE; HENNINGTON, 2004; NEGELISKII; LAUTERT, 2011).   

 Quanto aos valores de ICT identificados na pesquisa em estudo alguns pontos 

devem ser apontados, pois trazem consigo viés no estudo. É importante ressaltar o 

efeito do trabalhador sadio, que, muitas vezes, exclui o possível doente nas pesquisas. 

Este efeito pode levar à subestimativa dos riscos oferecidos pelo processo de trabalho, 

porque os que são mais afetados não conseguem se manter no emprego, afastando-se 

por licenças para tratamento de saúde e por outros motivos (SILVA JUNIOR, 2013). 

 Martinez (2009) aponta outra limitação que é a definição dos pontos de corte do 

escore do ICT, com base em resultados de trabalhadores finlandeses. Os trabalhadores 

brasileiros têm diferente composição demográfica e estão expostos a condições de 

trabalho e de vida diferentes daquelas existentes na Finlândia, possivelmente estão 

sujeitos a um padrão de envelhecimento funcional diferente e, por isso, os pontos de 

corte originais podem não ser válidos. Por fim, características intrínsecas deste campo 
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de pesquisa no qual houve uma recente mudança do seu quadro de pessoal e houve a 

inserção de novos trabalhadores contratados para o serviço e em sua maioria jovem de 

idade.  

É válido ressaltar que a capacidade para o trabalho pode ser acelerada pelos 

estressores existentes no local de trabalho, mas também sofre interferência dos hábitos 

e condições de vida, principalmente em países em desenvolvimento como o caso do 

Brasil (MAGNAGO, 2010). 

A seguir é apresentado a comparação dos resultados do ICT por perfil de 

entrevistado. Nas Tabelas 14 e 15, destacam-se o perfil socioeconômico e laboral dos 

trabalhadores de enfermagem, segundo Índice de Capacidade para o Trabalho. 

 
Tabela 14 - Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 

Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 
Perfil do 

entrevista
do 

Classificação 
Total 

Valor - 
p Ótima Boa Moderada Baixa 

Sexo 
Feminino 28,18% 

(n=31) 
51,82% 
(n=57) 

18,18% 
(n=20) 

1,82% 
(n=2) 

100,00% 
(n=110) 

0,575 
Masculino 28,00% 

(n=7) 
60,00% 
(n=15) 

8,00%    
(n=2) 

4,00% 
(n=1) 

100,00% 
(n=25) Faixa etária 

Até 30 
anos 

30,00% 
(n=15) 

54,00% 
(n=27) 

16,00% 
(n=8) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
(n=50) 

0,263 
31 - 40 
anos 

26,09% 
(n=18) 

57,97% 
(n=40) 

13,04% 
(n=9) 

2,90% 
(n=2) 

100,00% 
(n=69) 41 - 50 

anos 
30,00% 
(n=3) 

40,00% 
(n=4) 

20,00% 
(n=2) 

10,00% 
(n=1) 

100,00% 
(n=10) Acima de 

50 anos 
33,33% 
(n=2) 

16,67% 
(n=1) 

50,00% 
(n=3) 

0,00% 
(n=0) 

100,00%   
(n=6) Faixa etária 

Até 34 
anos 

31,04% 
(n=27) 

55,17% 
(n=48) 

13,79% 
(n=12) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
(n=87) 

0,064 
Acima de 
34 anos 

22,92% 
(n=11) 

50,00% 
(n=24) 

20,83% 
(n=10) 

6,25% 
(n=3) 

100,00% 
(n=48) Estado civil 

Solteiro 28,81% 
(n=17) 

54,24% 
(n=32) 

15,25% 
(n=9) 

1,70% 
(n=1) 

100,00% 
(n=59) 

0,972 
Casado 27,63% 

(n=21) 
52,63% 
(n=40) 

17,11% 
(n=13) 

2,63% 
(n=2) 

100,00% 
(n=76) Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

 

Quanto ao sexo em relação ao ICT, não houve diferença significativa entre os 

profissionais de enfermagem amostrados (p=0,575), evidenciando que homens e 

mulheres possuem CT semelhante.  

Pesquisa realizada por Queiroz (2012) em um hospital de grande porte de 

Dourados – Mato Grosso do Sul também não identificou diferença significativa 

(p=0,734). 
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Corroborando, em pesquisa de Duran e Cocco (2004), homens e mulheres 

possuíam CT semelhantes, bem como em Magnago (2013), onde obtiveram-se 

resultados de ICT para homens (85,5% com ICT bom/ótimo) e para mulheres (87,5% 

com ICT bom/ótimo).  

Em contrapartida, no estudo de Vasconcelos (2009) a variável sexo foi a única 

que obteve associação com a perda da CT, pois a capacidade inadequada para o 

trabalho foi 84% maior entre as mulheres.  

Silva Junior (2010) cita que o interesse em estudar o ICT nos profissionais de 

enfermagem dá-se pela especificidade desse grupo, constituído majoritariamente por 

mulheres e aos múltiplos papéis assumidos por essas na sociedade que geralmente, 

possuem além das exigências do local de trabalho os afazeres domésticos e a 

educação dos filhos.  

Quanto a relação entre ICT e idade também não houve evidência de diferença 

estatística (p–valor = 0,064), entretanto, pode-se observar uma tendência à diminuição 

do ICT conforme o aumento da faixa etária. Dentre os entrevistados com até 30 anos 

de idade tem-se que 84% apresentaram ICT ótimo ou bom enquanto que essa 

classificação foi referida por apenas 50% daqueles com mais de 50 anos.  

Corroborando aos achados desse estudo, não foi detectada diferença 

significativa em estudo realizado por Queiroz (2012) devido ao p>0,05.  A média de 

idade desses dois estudos foram de 33,76 e 33,8 anos respectivamente, o que pode ter 

contribuído para a inexistência de variação estatística.  

Por outro lado, Prochnow (2013) e Magnago (2015) observaram em seus 

estudos uma diminuição da capacidade para o trabalho em trabalhadores com idade 

superior a 45 anos de idade em trabalhos realizados no Brasil.  

Pesquisas realizadas no exterior nos países Israel, em 2013, e Taiwan, em 2007, 

indicam declínio significante (P < 0,01) do ICT quando relacionado com a idade (CHIU, 

2007; CAREL; KUSMAN; KARAKSI, 2013). 

Estes dados podem ser explicados pelas alterações morfológicas e fisiológicas 

inerentes ao envelhecimento. Nesse sentido, ao se considerar que os trabalhadores, 

nos dias atuais, permanecem mais tempo no mercado de trabalho, é fundamental que 

medidas de atenção à sua saúde sejam implementadas, buscando-se um 
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envelhecimento ativo desses trabalhadores e a manutenção da capacidade para o 

trabalho (GOEDHARD; GOEDHARD; GOEDHARD, 2011). 

Diante dos dados expostos tem-se argumentos suficientes para refutar a 

hipótese lançada nesse estudo de que “Quanto menor o índice de Capacidade para o 

Trabalho maior é o envelhecimento da população estudada”. É válido a ressalta que 

testes estatísticos não esgotam outras análises que nos façam acreditar que ainda que 

não observada a nível de testes estatísticos podemos observa-los a nível de tendência 

numa análise visual a nível dos dados observados na tabela.  

Quanto ao estado civil em relação ao ICT, não foi detectada diferença 

significativa (p=0,972). Dessa forma, tanto os casados quanto os solteiros e 

apresentaram a mesma CT. Estudo de Queiroz (2012) também não identificou 

correlação ao nível de confiabilidade de 95% (p=0,053). 

Estudo de Martins (2002) encontrou divergências quanto a esse aspecto, pois 

observou que a situação conjugal exercia influência sobre a CT, e que os casados 

obtiveram escores mais baixos de CT do que os demais.  Habitualmente, o profissional 

casado seja ele homem ou mulher tende a agrega maiores responsabilidades 

familiares, econômicas e sociais que associadas às condições laborais podem contribuir 

para a redução da capacidade para o trabalho (QUEIROZ, 2012). 

 
Tabela 15 - Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 

Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 

Perfil do entrevistado 
Classificação 

Total 
Valor - 

p 
Ótima Boa Moderada Baixa 

Formação superior 

Graduação 
11,11% 
(n=1) 

55,56% 
 (n=5) 

33,33% 
 (n=3) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
 (n=9) 

0,758 
Especialização 

28,42% 
(n=24) 

54,74% 
(n=52) 

14,74% 
(n=14) 

2,10% 
(n=2) 

100,00% 
(n=95) 

Mestrado/Doutorado 
32,26% 
(n=10) 

48,39% 
(n=15) 

16,12% 
 (n=5) 

3,23% 
(n=1) 

100,00% 
(n=31) 

Ocupação 

Assistencial 
28,23% 
(n=35) 

54,03% 
(n=67) 

16,13% 
(n=20) 

1,61% 
(n=2) 

100,00% 
(n=124) 

0,438 

Parte 1 de 2 
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Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 

Gerencial 
27,27% 
(n=3) 

45,45% 
 (n=5) 

18,19%  
(n=2) 

9,09% 
(n=1) 

100,00% 
(n=11) 

Tempo de vínculo 

Até 1 ano 
30,00% 
(n=21) 

58,57% 
(n=41) 

10,00%  
(n=7) 

1,43% 
(n=1) 

100,00% 
(n=70) 

0,094 2 - 3 anos 
27,27% 
(n=12) 

54,55% 
(n=24) 

15,91% 
 (n=7) 

2,27% 
(n=1) 

100,00% 
(n=44) 

Acima de 3 anos 
23,81% 
(n=5) 

33,33%  
(n=7) 

38,10%  
(n=8) 

4,76% 
(n=1) 

100,00% 
(n=21) 

Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 

No tocante a formação dos entrevistados não houve evidência de diferença 

estatística, entretanto, pode-se observar que 126 dos 135 entrevistados possuem pelo 

menos um curso de pós-graduação, e conforme aumenta a titulação há uma tendência 

a apresentar ICT adequado. Corroborando, Negeliskii (2011) em seu estudo encontrou 

uma amostra com elevada qualificação profissional, 76% dos enfermeiros possuiam 

pós-graduação.  

Nessa mesma perspectiva, Raffone e Hennington (2005) em estudo realizado 

com profissionais de enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre - RS, verificaram uma 

tendência de os trabalhadores apresentarem um aumento na capacidade para o 

trabalho conforme aumento no grau de escolaridade. A escolaridade tem sido apontada 

como uma relação positiva com a capacidade para o trabalho, pois o aumento do nível 

educacional associa-se com maior possibilidade de manter a capacidade para o 

trabalho (SAMPAIO; AUGUSTO, 2012). 

Conforme evidenciado por Formento (2014) e Silva (2011) o elevado nível de 

escolaridade pode ser explicado pelo local do estudo, pois tanto no presente trabalho 

como nesses estudos a finalidade do hospital, no qual a pesquisa foi realizada 

compreende uma unidade voltada para o ensino e a pesquisa por tratar-se de hospital 

universitário.  

Quanto ao tipo de atividade desenvolvida e sua relação com o ICT, não houve 

nível de significância que evidencie diferença estatística.  

No tocante ao tempo de atividade no vínculo empregatício há uma tendência de 

que os profissionais com mais de 3 anos apresentem uma capacidade para o trabalho 

reduzida em relação àqueles que estão a menos de 01 ano no serviço. Desses 88,57% 

Parte 2 de 2 
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referem capacidade ótima/boa, contra 57,14 naqueles com mais de 3 anos. 42,86% 

acima de 3 anos referem capacidade reduzida para o trabalho e apenas 11,43 com até 

um ano apresenta essa redução.  

Estudos realizados por Martinez, Latorre e Fischer (2009), aponta que o tempo 

no qual o profissional se encontra num emprego e/ou função está diretamente 

relacionado com o ICT. Uma vez que quanto maior o tempo em que o trabalhador 

encontra-se exposto às exigências do trabalho maior poderá ser seu envelhecimento 

funcional caracterizado pela redução da capacidade para o trabalho. O envelhecimento 

funcional pode ou não estar correlacionado ao envelhecimento cronológico (SAMPAIO; 

AUGUSTO, 2012).  

Aspectos relacionados à predominância de funcionários com pouco tempo de 

serviço apresentado nesse estudo está diretamente relacionado à mudança do quadro 

de pessoal do HUOL que através de um concurso realizado no ano de 2014 possibilitou 

a entrada de uma nova força de trabalho mais jovem. Estudo realizado por Formento 

(2014) também em um hospital universitário encontrou predominância de funcionários 

com menos de 10 anos na instituição, diferente de Silva (2011) que também realizou 

seu estudo em um hospital de ensino público e encontrou trabalhadores com mais de 

10 anos de trabalho no hospital.  

 
Tabela 16 - Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 

Tabela 6: Classificação do ICT versus o perfil do entrevistado 
Perfil do 

entrevistado 
Classificação 

Total 
Valor 
– p Ótima Boa Moderada Baixa 

Trabalha a noite 
Sim 21,05% 

(n=12) 
57,90% 
(n=33) 

21,05% 
(n=12) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
(n=57) 

0,127 
Não 33,33% 

(n=26) 
50,00% 
(n=39) 

12,82% 
(n=10) 

3,85% 
(n=3) 

100,00% 
(n=78) Possui mais de um emprego 

Sim 31,75% 
(n=20) 

52,38% 
(n=33) 

15,87% 
(n=10) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
(n=63) 

0,362 
Não 25,00% 

(n=18) 
54,16% 
(n=39) 

16,67% 
(n=12) 

4,17% 
(n=3) 

100,00% 
(n=72) Satisfação com o salário 

Muito 
satisfeito/Satisfeito 

28,00% 
(n=35) 

56,00% 
(n=70) 

14,40% 
(n=18) 

1,60% 
(n=2) 

100,00% 
(n=125) 0,030 Indiferente/Insatisfe

ito 
30,00% 
(n=3) 

20,00% 
(n=2) 

40,00% 
(n=4) 

10,00% 
(n=1) 

100,00% 
(n=10) 

Exigências no trabalho 
Físicas e mentais 27,83% 

(n=32) 
53,04% 
(n=61) 

16,52% 
(n=19) 

2,61% 
(n=3) 

100,00% 
(n=115) 0,699 Mentais 27,78% 

(n=5) 
61,11% 
(n=11) 

11,11% 
(n=2) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
(n=18) Físicas 50,00% 

(n=1) 
0,00% 
(n=0) 

50,00% 
(n=1) 

0,00% 
(n=0) 

100,00% 
(n=2) Fonte: OLIVEIRA, A.D.S. Coleta direta de dados por meio de questionário (2016). 
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A relação do ICT com o trabalho noturno não apresentou evidência de diferença 

estatística. De forma diferente, no estudo de Hiillenshein (2012) houve evidências de 

diferença estatística significativa do ICT médio para a variável turno de trabalho (p-

valor=0,032). Hilleshein e Lautert (2012) também encontraram esta relação, verificou-se 

que o ICT médio dos enfermeiros que atuam no turno da tarde e intermediário (43,29) 

foi superior às médias dos grupos manhã e noite (41,58) (p-valor=0,032). 

O turno de trabalho em que o enfermeiro está inserido é apontado, em algumas 

investigações, como fator que interfere na vida social do trabalhador, pois pode criar 

dificuldades de planejar a própria vida, conciliar o relacionamento com o companheiro e 

o tempo para os filhos (GUIDO et al., 2009). Já outro estudo de Hilleshein e Lautert, 

(2012) avaliou a fadiga e a capacidade para o trabalho, em turnos fixos de doze horas, 

evidenciou que os trabalhadores do noturno possuem escores mais elevados, quando 

comparados com os demais, resultado atribuído ao melhor enfrentamento dos 

trabalhadores desse turno.  

46,66% dos enfermeiros que participaram desta pesquisa referem possuir mais 

de um vínculo empregatício, entretanto, nesse estudo não foi observada relação entre a 

existência de mais de um emprego e a capacidade para o trabalho (p=0,362). Queiroz 

(2012) também não detectou diferença significativa (p=0,741), demonstrando que os 

35,66% profissionais que se dedicam a mais de uma atividade laboral não 

apresentaram a CT prejudicada. Contrapondo-se aos estudos acima, Vasconcelos 

(2009) obteve correlação entre a perda da CT e a existência de outro vínculo 

empregatício.  

Assim como nesse estudo, pesquisa de Hilleshein (2012) apresentou que mais 

da metade de sua amostra não refere um segundo vínculo, este dado em ambos os 

casos pode afetar, de modo positivo, os altos escores do ICT.  

Estudo de Pohjonen (2001) que pesquisou o trabalho não remunerado, já havia 

apontado que o trabalho realizado em âmbito doméstico e familiar por profissionais de 

saúde, junto ás jornadas de trabalho, foram os responsáveis pela redução de 

capacidade para o trabalho. 
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Através do teste quiquadrado, para um nível de significância de 5%, tem-se 

evidência de diferença estatística entre a classificação do índice de capacidade para o 

trabalho com a satisfação do salário (p-valor<0,030). Conforme os entrevistados 

apresentam satisfação com sua remuneração maior é a capacidade para o trabalho. 

Fortalecendo esses achados, Hilleshein (2012) em estudo transversal avaliou a 

capacidade para o trabalho de 195 enfermeiros de um hospital universitário, o escore 

médio de capacidade para o trabalho foi bom (41,8 pontos) e houve correlação 

significativa com a remuneração (p-valor<0,05). A satisfação com a remuneração 

mostrou-se elevada também em pesquisa desenvolvida por Negeliskii e Lautert (2014) 

que conclui que essas distinções decorrem da estabilidade no emprego, proporcionada 

pelo concurso público e da garantia salarial, as quais ratificam e estimulam o enfermeiro 

na manutenção do vínculo empregatício. 

Hilleshein e Lautert (2012) quando relacionam aspectos referentes as 

remunerações, satisfação com o ambiente de trabalho e a valorização institucional 

também o correlaciona com ICT adequado.   
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6 CONCLUSÃO  

 

 Nessa pesquisa, avaliou-se a capacidade para o trabalho de enfermeiros de um 

hospital universitário de Natal no Estado do Rio Grande do Norte. Dentre os achados 

observou-se que entre a população de enfermeiros que participaram da pesquisa 

predominou adultos com até 40 anos de idade, do sexo feminino, casado, com pós-

graduação.  

            Quanto ao objetivo geral desse estudo que visava avaliar a Capacidade para o 

Trabalho de enfermeiros de um hospital universitário foi alcançado através da aplicação 

do questionário de ICT, na qual, numa escala de 07 (sete) a quarenta e nove (49) 

pontos avaliados mediante suas 07 (sete) dimensões, foi encontrado um escore médio 

de 40,24.  

Dentre os objetivos específicos, o estudo pretendeu classificar a capacidade para 

o trabalho a partir do resultado do ICT. O objetivo foi alcançado através do uso de uma 

tabela de estratificação do resultado do ICT a qual o classifica como baixa, moderada, 

boa e ótima. Diante desses escores apresentados, os enfermeiros dessa pesquisa 

obtiveram um ICT adequado, no qual 110 apresentaram resultado ótimo ou bom, e 

apenas 25 tiveram um ICT inadequado classificado como baixo ou moderado. 

            Por fim, o terceiro objetivo visava analisar a relação existente entre as variáveis 

profissionais (variável independente) e a Capacidade para o trabalho (variável 

dependente) dos enfermeiros. Apenas uma variável independente apresentou evidência 

de diferença estatística para um nível de significância de 95% que foi a satisfação com 

o salário. Outras características mostram-se tendenciosas como idade, formação e 

tempo de vínculo. Desta forma a hipótese alternativa, que buscava encontrar uma 

associação entre o Índice de capacidade para o Trabalho e o envelhecimento 

cronológico do trabalhador, foi refutada e aceita a hipótese nula que descarta a 

existência de associação entre essas variáveis.  

O fato da capacidade para o trabalho dos sujeitos terem sido consideradas boa 

ou ótima para a maioria, não exclui a necessidade de sua promoção, manutenção e 

melhoria, pois as investigações revelam que a capacidade de trabalho piora com o 

avanço da idade e o tempo de trabalho. Considerando também que as pessoas 
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permanecem cada vez mais tempo economicamente ativas, exige-se que sejam 

elaboradas estratégias de atenção à saúde, no sentido de preservar a capacidade para 

o trabalho e favorecer o envelhecimento ativo desses profissionais. 

É válido ressaltar que a promoção da saúde no trabalho é um dos aspectos 

fundamentais na manutenção da capacidade para o trabalho. Ainda que baixo a 

frequência de 18,52% de profissionais que apresentaram capacidade para o trabalho 

inadequada, o número de doenças apresentado por grande parte dos enfermeiros 

evidencia a importância de a instituição adotar medidas de apoio direcionadas a esses 

indivíduos, pois eles podem se tornar incapacitados para as atividades laborais no 

decorrer do tempo. 

Embora não seja possível relacionar diretamente as condições de trabalho como 

causa da reduzida capacidade para o trabalho encontrada (limitação inerente aos 

estudos transversais), a partir dos resultados deste estudo, recomenda-se que algumas 

ações fundamentais na promoção da capacidade para o trabalho sejam implementadas 

na instituição estudada, tais como: manter um ambiente de trabalho seguro e adequado 

às questões ergonômicas; possibilitar maior autonomia ao trabalhador; estimular o 

reconhecimento e a valorização pelo trabalho realizado; estimular hábitos de vida 

saudável e propiciar capacitações permanentes. 

Dentre as limitações deste estudo, salienta-se que, por ser um estudo 

transversal, não foram incluídos trabalhadores em afastamento devido a doenças ou 

acidentes, o que pode influenciar os resultados pelo viés do efeito do trabalhador sadio 

nas medidas do Índice de Capacidade para o Trabalho. 

Reconhecendo as limitações desse estudo, após a conclusão do mesmo, é certo 

que este contribuiu para lançar luzes sobre a saúde dos trabalhadores que atuam em 

hospitais universitários no contexto atual. 

Ao mesmo tempo, por ter atingindo com êxito os objetivos propostos pelo estudo, 

acredita-se que possa ter contribuído com o aprofundamento das discussões sobre o 

Índice de Capacidade para o Trabalho, às questões relacionadas à saúde do 

trabalhador e por fim, do aprimoramento da utilização do instrumento. 

Como sugestões ressalta-se que algumas constatações advindas deste estudo, 

possam ser mais bem investigadas como o estudo aprofundado das demandas do ICT 
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e sua contribuição na diminuição ou elevação desse índice, considerando que não 

foram aqui exploradas, tanto pelo limite de tempo, como por não terem se tratado de 

objetivo proposto.  

Sugere-se um estudo aprofundado das causas que levam à ocorrência de 

capacidade para o trabalho inadequada na perspectiva de elaboração de medidas de 

promoção, prevenção e controle das variáveis que podem impactar na saúde deste 

trabalhador.  

Ressalta-se que o planejamento na área de saúde do trabalhador incorpore 

medidas preventivas e de promoção à saúde advindos da lógica correspondente à boa 

e ótima capacidade para o trabalho de acordo com o ICT de forma adaptada para a 

realidade brasileira.  
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