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Introdução: A capacidade para o trabalho (CT) é considerada um termo abrangente que 

envolve todas as competências necessárias para a execução de um determinado tipo de 

atividade profissional, incluindo as capacidades funcionais, físicas, mentais e sociais. O grau 

em que a CT corresponde às demandas laborais pode influenciar a produtividade, e os 

problemas que o trabalhador enfrenta, nesse sentido, podem levar ao estresse, às doenças e 

incapacidades relacionadas à atividade laboral [1]. É consenso entre vários autores que a 

capacidade para o trabalho é um processo dinâmico que resulta da interação de diversos 

fatores, tanto individuais quanto aqueles relacionados ao trabalho. Porém, outras condições 

podem afetar a capacidade laboral do indivíduo, sem que estejam diretamente associadas ao 

trabalho, como a vida social, o consumo de álcool e a prática de atividades físicas [2,3,4]. O 

envelhecimento também afeta a CT, levando à diminuição da produtividade do trabalhador, 

principalmente, em decorrência de ocupações com elevada exigência física em comparação 

àquelas com maior exigência mental [4]. O mercado de trabalho brasileiro tem como 

característica uma grande heterogeneidade, apesar da regulação do Estado, que estabelece as 

bases para a proteção do trabalhador. A terceirização ou subcontratação é vista como um dos 

processos mais marcantes das transformações do trabalho, pelas quais o Brasil vem passando 

nas últimas décadas, em especial no serviço público [5]. Objetivos: Avaliar a capacidade para 

o trabalho dos trabalhadores de um instituto de pesquisa, de acordo com o tipo de vínculo 

empregatício dos mesmos. Métodos: Foi realizado um estudo transversal e observacional, no 

Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão vinculado ao Ministério da Saúde (MS), localizado nos 

municípios de Belém e Ananindeua, no Estado do Pará. Foram incluídos no estudo todos os 

servidores efetivos e funcionários terceirizados em atividade na época da coleta de dados que 

aceitaram participar da pesquisa. A população total do estudo foi composta de 515 

participantes, correspondendo a 76,6% dos trabalhadores que preencheram os critérios de 

inclusão, dos quais 338 são servidores da instituição e 177 funcionários terceirizados. Foi 

utilizado um questionário com variáveis sociodemográficas, funcionais e o Índice de 

Capacidade para o Trabalho (ICT). A variável dependente foi a capacidade para o trabalho 

medida pelo ICT, que é um instrumento já traduzido, adaptado e validado para o Brasil, 

amplamente utilizado em pesquisas no país. O ICT permite a avaliação da CT através de um 

questionário com dez questões (60 itens) sintetizadas em sete dimensões, fornecendo uma 

medida que varia de 7 a 49 pontos. Os resultados obtidos foram categorizados em capacidade 

adequada e inadequada. Para analisar a relação entre capacidade para o trabalho e as variáveis 

independentes, foi utilizado o teste do Qui-quadrado, de acordo com o tipo de vínculo 

empregatício. Foi executada uma análise multivariada empregando a regressão de Poisson 

com variação robusta, somente para os servidores, para investigar a associação entre a CT e as 

variáveis que apresentaram p<0,20 na análise univariada. Foi realizado o cálculo da razão de 

prevalências (RP), controladas por possíveis fatores de confusão (RP ajustada). Para os 

terceirizados apenas a faixa etária apresentou p<0,20. As associações foram consideradas 
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significantes quando p<0,05. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará com o 

parecer de número 2.903.874. Resultados e Discussão: A média do escore do ICT do grupo 

dos servidores foi 40,9 e a capacidade inadequada para o trabalho somou 20,7%, enquanto 

que, para os terceirizados os valores foram 44,3 e 5,1%, respectivamente. A análise da 

associação entre o ICT e as variáveis sociodemográficas dos grupos de trabalhadores, 

demonstrou que, apenas para os servidores, a capacidade inadequada para o trabalho 

permaneceu associada, no modelo final, com sexo e idade. As mulheres apresentaram uma 

razão de prevalência de CT inadequada duas vezes maior do que os homens, enquanto que os 

funcionários na faixa etária de 30 a 39 anos e de 50 anos ou mais tiveram uma razão de 

prevalência de capacidade inadequada 53% e 63% menor, respectivamente, em comparação 

àqueles com idade de até 29 anos. Para o grupo dos terceirizados não houve associação. A 

função exercida pelos trabalhadores do IEC apresentou resultados inesperados, pois foi 

constatado que a categoria profissional que apresentou a maior prevalência de ICT 

inadequado, entre os servidores, foi a dos pesquisadores (23,2%), seguida pelos assistentes e 

técnicos de nível médio (22,2%), auxiliares de nível fundamental (14,3%) e analistas de nível 

superior (13,8%). Entre os terceirizados, os trabalhadores da manutenção apresentaram os 

mais altos percentuais (13,3%), na sequência, serviços gerais (7,7%) e informática (4,3%). 

Não houve ICT inadequado entre os vigilantes, motoristas e auxiliares de pesquisa. Observou-

se, também, que a escolaridade dos funcionários da instituição demonstrou relação semelhante 

com a CT, visto que os indivíduos com nível superior ou pós-graduação mostraram os 

maiores percentuais de CT inadequada, porém, estas variáveis não apresentaram significância 

estatística. Esses resultados contrariam estudos anteriores que concluíram que trabalhadores 

com funções de maior exigência mental apresentaram níveis mais elevados de CT do que 

aqueles com exigência física. Isso, provavelmente, devido ao desgaste e comprometimento da 

saúde decorrentes de profissões que exigem maior esforço físico serem mais intensas do que 

para aquelas que requerem atividade intelectual [4]. Entretanto, alguns estudos têm 

demonstrado relação entre estresse e CT, mostrando que altos níveis de exposição a 

estressores no ambiente laboral, assim como o baixo apoio social no trabalho, o contato com o 

público e o tipo de função exercida, estavam associados à diminuição da capacidade para o 

trabalho [3]. Dessa forma, esse maior percentual de CT inadequada dos pesquisadores em 

nosso estudo, talvez seja explicado pelos maiores encargos e responsabilidades desses 

profissionais no dia a dia, o que poderia ocasionar estresse, enfraquecimento da saúde e 

qualidade de vida, com consequente redução de sua capacidade laboral. Conclusão/ 

Considerações Finais: Os resultados demonstram que as diferenças existentes entre os 

trabalhadores da instituição estão fortemente relacionadas com o vínculo empregatício e a 

função exercida. A prevalência de capacidade inadequada para o trabalho foi maior entre o 

grupo de servidores efetivos e entre os trabalhadores em funções de elevada exigência mental, 

principalmente os pesquisadores. 

 

Descritores: Saúde do trabalhador, Epidemiologia, Categorias de trabalhadores. 
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