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Telles, ACM. Envelhecimento, produtividade e capacidade para o trabalho em
trabalhadores de enfermagem. [tese]. São Paulo (SP), Brasil: Escola de
Enfermagem, Universidade de São Paulo: 2019.

RESUMO

A problemática do envelhecimento no trabalho tem sido discutida em âmbitos

nacional e internacional, haja vista seu impacto na produtividade e na gestão de

políticas públicas à saúde do trabalhador. Verificar a associação entre o

envelhecimento cronológico, a capacidade para o trabalho e a produtividade em

trabalhadores de enfermagem e compreender as expectativas dos trabalhadores de

enfermagem com idade igual ou superior a 45 anos acerca do envelhecimento

cronológico e da capacidade para o trabalho. Estudo epidemiológico de recorte

transversal, com abordagem quanti-qualitativa, desenvolvido em uma Hospital

Público do estado de São Paulo, com trabalhadores da equipe de enfermagem com

idade igual e superior a 45 anos. Os dados quantitativos foram coletados por meio

de formulário contendo dados sociodemográficos e profissionais, questionário Índice

de Capacidade para o Trabalho e questionário sobre produtividade no trabalho em

atividades: Saúde geral V 2.0; e os dados qualitativos foram coletados através de

entrevista individual com os trabalhadores de enfermagem onde foram transcritos e

submetidos à técnica de análise de discurso proposta pelo referencial de Minayo

(2014). Foram eleitos 264 trabalhadores e desses 211(79,9%) participaram da

pesquisa. A média etária foi de 53 anos (dp=4,3 anos), sendo 188(89,1%) mulheres,

57,8% casado (a) ou com companheiro (a), 50,7% com escolaridade nível superior.

O tempo médio de atuação na profissão enfermagem era de 25,5 anos

(dp=6,6anos),65,4% exerciam a função de técnico e auxiliar de enfermagem,54%

tinham renda familiar a partir de nove salários mínimos(R$ 8.4433,00).A média do

escore do Índice de Capacidade para o Trabalho foi considerada boa, com 37,8

pontos, porém 41,7% com Índice da Capacidade para o trabalho inadequado. Os

problemas de saúde predominantes foram as doenças musculoesqueléticas. A

produtividade revelou um escore médio de 24.7% de “prejuízo às atividades diárias

devido à saúde”, 22,7% no “prejuízo total ao trabalho devido à saúde” e, no

“presenteísmo “de 21,2%. Observou associação estatisticamente significativa entre a

produtividade e a capacidade para o trabalho (p<0,001) onde o comprometimento na



produtividade está entre àqueles com capacidade inadequada (moderada e baixa).

Na análise dos dados qualitativos foram construídas três categorias onde os

participantes percebem o seu envelhecimento, suas limitações e se preocupam com

os seus problemas físicos; acreditam que não podem mais produzir, tem medo da

dependência e, um desejo e satisfação de continuar realizando suas atividades;um

sentimento de tristeza quando pensam em se preparar, planejar o seu

envelhecimento, eles se preocupam, mas, não querem pensar nessa questão e,

alguns trabalhadores pretendem parar de trabalhar, mas, outros desejavam

continuar trabalhando. Apenas alguns tinham uma perspectiva de se planejar e

preparar para o seu envelhecimento. Destaca-se a importância de identificar o perfil

dos trabalhadores de enfermagem em fase de envelhecimento para que as

Instituições promovam estratégias e intervenções voltadas para essa faixa etária a

fim de prevenir a aposentadoria precoce e favorecer uma melhor longevidade.

Palavras-Chave: Enfermagem. Envelhecimento. Capacidade para o trabalho.

Desempenho. Produtividade.



Telles, ACM. Aging, productivity and work ability in nursing workers. [thesis]. São
Paulo (SP), Brazil: School of Nursing, University of São Paulo: 2019.

ABSTRACT
he problem of aging at work has been discussed at national and international levels,

given its impact on productivity and the management of public policies on worker

health. To verify the association between chronological aging, work ability for work

and productivity in nursing workers, and to understand the expectations of nursing

workers aged 45 years or older about chronological aging and work capacity.

Epidemiological study of a cross-sectional study, with a quantitative-qualitative

approach, developed at a Public Hospital in the state of São Paulo, with nursing team

workers aged 45 and over. The quantitative data were collected through a form

containing sociodemographic and professional data, a questionnaire on Work Ability

Index and a questionnaire on work productivity in activities: general health V 2.0; and

the qualitative data were collected through an individual interview with the nursing

workers where they were transcribed and submitted to the discourse analysis

technique proposed by Minayo (2014). 264 workers were elected and of these, 211

(79.9%) participated in the study. The mean age was 53 years (dp = 4.3 years), 188

(89.1%) women, 57.8% married or with a partner, 50.7% with higher education level.

The average time in the nursing profession was 25.5 years (dp = 6.6 years), 65.4%

worked as a nurse assistant and technician, 54% had a family income from nine

minimum wages (R $ 8.4433,00). The average of the Work Ability Index score was

considered good, with 37.8 points, but 41.7% with a Capacity Index for inadequate

work. The predominant health problems were musculoskeletal diseases. Productivity

showed an average score of 24.7% for "damage to daily activities due to health",

22.7% for "total work injury due to health" and 21.2% for "presentism". There was a

statistically significant association between productivity and work capacity (p <0.001)

where productivity is among those with inadequate capacity (moderate and low). In

the analysis of the qualitative data, three categories were constructed where the

participants perceive their aging, their limitations and are concerned with their

physical problems; believe that they can no longer produce, are afraid of

dependence, and a desire and satisfaction to carry on their activities; a feeling of

sadness when they think about preparing themselves, planning their aging, they

worry, but they do not want to think about it. , some workers intend to stop working,



but others wanted to continue working. Only a few had a perspective of planning and

preparing for their aging. It is important to identify the profile of nursing workers in the

aging phase so that the Institutions promote strategies and interventions aimed at

this age group to prevent early retirement and promote a better longevity.

Keywords: Nursing. Aging. Work Ability. Performance. Productivity.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é um processo multidimensional que ocorre de maneira

gradativa, dinâmica e progressiva no qual ocorrem alterações funcionais,

bioquímicas e morfológicas que afetam o funcionamento do organismo. Representa

a integração de vários fenômenos biológicos (molecular, celular, tecidual e orgânico

do indivíduo), psíquicos (relação das dimensões cognitivas e psicoafetivas), culturais

e sociais que se tornam constantes e alvo de discussão, principalmente por envolver

áreas da atenção à saúde do idoso ou uso de políticas públicas. (Rommel; Fechine;

Trompier, 2012; Vitorino; Miranda; Witter, 2012; Moreira, 2013; Piuvezam et al,2016)

Nesse sentido, a literatura descreve o envelhecimento, como sendo um

declínio das funções biológicas e cognitivas, bem como aumento da dependência

física e social. Outros conceitos descritos apontam o envelhecimento como um

fenômeno natural e processual, sendo descrito como um processo de vida, ou seja,

envelhecemos porque vivemos e, muitas vezes, sem nos darmos conta disso

(Souza, Matias, Bretas, 2010). Entretanto, o maior desafio para os estudiosos é

distinguir o que é patológico ou o que é do próprio processo do envelhecimento, uma

vez que ser idoso não é sinônimo de doença, embora o envelhecimento traga

consigo, comumente, a perda da independência, da capacidade funcional, a

vulnerabilidade e, muitas vezes, a exclusão social (Kalache, 2008; Cinat, 2012; Ilha

et al., 2016).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idosa a pessoa a partir

dos 60 anos ou mais em países em desenvolvimento e 65 anos ou mais em países

desenvolvidos, sendo que a expectativa de vida pode chegar aos 100 anos, ou, até

mesmo, aos 120 anos (WHO, 2002; Polimeno, Santana, 2009).
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Ao mesmo tempo, o curso de vida de um indivíduo é distinto em todas as

etapas do desenvolvimento humano, apresentando características individuais e

determinantes. Dessa maneira, a velhice pode apresentar-se sob várias “faces”,

considerando que cada pessoa pode vivenciar uma velhice diferente. Nessa

perspectiva, a segunda metade do século XX foi marcada por diversos paradigmas

relativos à construção social do envelhecimento na sociedade contemporânea,

surgindo diversos conceitos para definir envelhecimento, tais como envelhecimento

“bem-sucedido”, “produtivo”, “ativo” e, por fim, “saudável”, sendo esse último a

definição utilizada atualmente (Envelhecimento Saudável - OMS,2015; Veloso,

2015).

Na esfera biológica, o envelhecimento é associado ao acúmulo de uma

grande variedade de danos moleculares e celulares. Com o tempo, esses danos

levam a uma perda gradual nas reservas fisiológicas, um aumento do risco de

contrair diversas doenças e um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo

(Envelhecimento Saudável - OMS, 2015).

Assim, ao considerar o envelhecimento sob o ponto de vista biológico, autores

descrevem o fenômeno a partir das alterações corporais e mentais ocorridas ao

longo do processo de desenvolvimento humano e que pode ser entendido como um

processo que antecede o nascimento estendendo-se até o final da existência do

homem. E, dependendo das condições culturais, políticas, geográficas e econômicas

nas quais o indivíduo se encontra, haverá diferentes perfis sociais da velhice e do

idoso. (Veloso, 2015; Envelhecimento Saudável - OMS, 2015; Alves et al. 2018).

Nessa concepção, compreender a interação do envelhecimento e os

determinantes sociais da saúde pode desvendar implicações para que essa fase

natural da vida se configure ativa tal qual a Organização Mundial de Saúde

(Cavalcanti, Moreira, Barbosa, 2016).

Os estudos desenvolvidos nessa temática já evidenciaram, há mais de uma

década, que a perda das habilidades associadas ao envelhecimento está apenas

vagamente relacionada com a idade cronológica do indivíduo, ou seja, a diversidade

das capacidades e das necessidades de saúde dos idosos advém de eventos que
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ocorrem ao longo de todo o curso da vida e, frequentemente, são modificáveis.

Embora a maior parte deles apresente problemas de saúde, a idade avançada não

necessariamente acarreta dependência (Chan - OMS, 2015).

Até 2015, a definição adotada pela OMS sobre o envelhecimento normal

incluía o olhar sobre os aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais,

sendo que o envelhecimento patológico se apresenta como um processo de

envelhecimento com doenças crônicas ou incapacidades permanentes que causam

prejuízo à manutenção da qualidade de vida do ser idoso (OMS, 2005).

Em 2015, surge um marco conceitual no Relatório Mundial de Envelhecimento

e Saúde, publicado pela OMS, no qual se diferenciam dois conceitos para enquadrar

como a saúde e o funcionamento podem ser considerados no envelhecimento. O

primeiro é a capacidade intrínseca, que se refere ao composto de todas as

capacidades físicas e mentais do indivíduo em qualquer tempo, sendo a capacidade

intrínseca, apenas, um dos fatores que irá determinar o que uma pessoa mais velha

pode fazer. O outro conceito refere-se aos ambientes nos quais vivem e interagem e

que podem representar recursos ou barreiras para o indivíduo. A capacidade

funcional é definida pela soma do indivíduo, seu ambiente e a interação desses.

Assim, baseando-se nesses dois conceitos, o relatório define o Envelhecimento

Saudável como o processo de desenvolvimento e de manutenção da capacidade

funcional que permite o bem-estar em idade avançada (Envelhecimento Saudável -

OMS, 2015).

Essa nova compreensão assume que o Envelhecimento Saudável não é

definido por um nível ou limiar específico do funcionamento ou da saúde, visto que

nem a capacidade intrínseca nem a capacidade funcional permanecem constantes,

pois são afetadas com o aumento da idade. As escolhas de vida ou as intervenções

em diferentes momentos no curso da vida determinarão a trajetória de cada

indivíduo (Envelhecimento Saudável - OMS, 2015).

Nessa direção, o envelhecimento populacional é uma realidade que tem

impactado mundialmente. Em 2010, os idosos (acima de 60 anos de idade)

correspondiam a 11% da população mundial. Em 2030, estima-se que os idosos

representarão 16% da população mundial. e, em 2050,21%; enquanto que a
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população entre 15 e 59 anos tenderá a diminuir entre 2030 e 2050 (de 60% para

58%). Comparativamente, em 2010, a população japonesa já se destacava por ser

composta por 31% de idosos e, em 2050, estima-se que a população idosa japonesa

aumente para 43%. A Alemanha assinalava 26% de população idosa em 2010,

sendo que essa proporção tenderá a aumentar para 40% em 40 anos. Nos EUA, os

idosos representavam 19% da população total em 2010, e as estimativas, para 2030

e 2050, são de 26% e 27% de idosos, respectivamente (Gomes, Pamplona, 2015).

Já a população brasileira era composta por 13,7% de idosos em 2017. Estima-se

que essa parcela tenderá a ser de 19%, em 2030, e 29%, em 2050. Desta forma, em

40 anos, o Brasil terá uma proporção de idosos superior à de vários países. (Gomes,

Pamplona, 2015)(IBGE,2017)

Ao ponderar que essas questões podem interferir no trabalho do indivíduo e,

consequentemente, trazer à tona a preocupação sobre a produtividade e a

capacidade para o trabalho, faz-se necessário um resgate da literatura pertinente no

item a seguir.

1.2 A PROBLEMÁTICA DO ENVELHECIMENTO CRONOLÓGICO NO
TRABALHO DE ENFERMAGEM

A problemática do envelhecimento no trabalho tem sido discutida em âmbito

internacional, haja vista seu impacto na produtividade e gestão de políticas públicas

à saúde do trabalhador. Na Europa, o percentual de trabalhadores mais velhos vem

aumentando significativamente com tendência a elevar seu número nas décadas

seguintes. Enquanto o número de trabalhadores na faixa etária entre 40 a 45 anos e

25 a 39 anos decrescerá; estima-se que haverá um aumento considerável (16,2% -

9,9 milhões) no número de trabalhadores na faixa etária de 55 aos 64 anos entre os
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anos de 2010 e 2030. Em vários países, os trabalhadores mais velhos representarão

30% ou mais da população. (Ilmarien, 2012).

No Brasil, estima-se que, em 2040, aproximadamente 57% a 65,4% da

população brasileira em idade ativa serão trabalhadores acima de 45 anos.

(Alves,2013) (Dieese, 2017). E, que o envelhecimento da população ativa acarretará

importantes mudanças na sociedade e repercussões em vários setores, inclusive, no

mercado de trabalho (Alves, 2013).

Nesse contexto, a OMS definiu como trabalhador em fase de envelhecimento

aquele com 45 anos de idade ou mais. Também reconhece que modificações nos

vários sistemas do corpo humano levam a uma perda gradativa da capacidade para

o trabalho, e as perdas de algumas capacidades funcionais tendem a acentuar-se

caso medidas preventivas não sejam adotadas concomitantemente, bem como se as

condições de trabalho não sejam adequadas (OMS-CIF, 2004).

Essa problemática é uma questão que vem sendo discutida desde a década

de 1980 devido ao envelhecimento da população trabalhadora. E, nos últimos anos,

tem sido abordada, com maior ênfase, devido ao aumento considerável do número

de trabalhadores na faixa etária entre 55 a 64 anos, no mercado de trabalho

(Ilmarinen et al., 1991; Tuomi et al., 1997; Ilmarinen, 2001).

Assim, temas como aposentadoria precoce, capacidade para o trabalho e

produtividade vêm sendo discutidos com maior frequência. Na Finlândia, o Finnish

Institute of Occupational Health (FIOH) foi a base para um estudo de coorte em um

período de mais ou menos dez anos (1981 a 1992), que analisou se os critérios da

aposentadoria por idade relacionada ao tipo de trabalho estavam sendo adequados.

Além disso, foram verificados se fatores como trabalho, saúde, capacidade física,

capacidade para o trabalho, produtividade e esforço percebido influenciariam os

trabalhadores em fase de envelhecimento Esse estudo evidenciou a relação do

desgaste que o trabalhador vivencia com fatores estressores decorrentes das cargas

física e mental do trabalho, do ambiente e das ferramentas do trabalho e de

características e recursos do trabalhador. Concluindo que o desgaste pode

desencadear respostas fisiológicas, psicológicas e comportamentais, com
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possibilidade de diminuição da capacidade para o trabalho e desencadeamento de

doenças. (Ilmarinen et al., 1991; Tuomi et al., 1997; Ilmarinen, 2001).

Nessa abordagem, houve a preocupação com a capacidade para o trabalho e

a produtividade dos trabalhadores que estão envelhecendo.

Tuomi et al. (2005) afirmaram que o envelhecimento no trabalho está

relacionado com a capacidade funcional do trabalhador, isto é, o quanto esse

trabalhador é capaz ou não de realizar determinadas atividades; o quanto ele

produz, tem habilidades, é bem-sucedido, sente-se bem e tem uma boa qualidade

de vida no trabalho

Sob tal perspectiva, a capacidade para o trabalho refere-se à capacidade que

o trabalhador tem para executar o seu trabalho de acordo com as exigências do

trabalho, de seu estado de saúde e de suas capacidades físicas e mentais (Gould et

al., 2008; Martinez, Latorre, Fisher, 2010).

Dessa maneira, o envelhecimento funcional do trabalhador pode anteceder o

envelhecimento cronológico à medida que ocorrer precocemente um declínio

progressivo da sua capacidade para o trabalho associado a questões do seu estilo

de vida, de um ambiente de trabalho desfavorável frente às situações e às

demandas desse (Eurofound, 2012; Martinez, 2018).

A literatura evidencia que existem fatores determinantes para o declínio da

capacidade para o trabalho, são eles: idade acima de 45 anos, estilo de vida, saúde

e condições socioeconômicas e que o envelhecimento funcional possa acarretar

conflitos entre os trabalhadores e os gerentes tendo em vista as exigências do

trabalho (Martinez, Latorre, Fisher, 2010).

Nessa direção, em 2012 – Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da

Solidariedade entre Gerações, a União Europeia teve entre seus objetivos os de

incentivar os trabalhadores com mais idade a permanecerem no trabalho, e que

essa permanência poderá ser resolvida caso houvesse melhorias nas condições de

trabalho, acesso à aprendizagem ao longo da vida e à saúde, conciliação entre o

trabalho e vida pessoal, ou seja, o trabalho tornando-se mais sustentável, isto é,

ambientes mais seguros, com tecnologias que auxiliem os trabalhadores na sua

jornada de trabalho, a flexibilidade nos horários de trabalho, oportunidades de
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crescimento profissional, a fim de uma melhor qualidade de vida no trabalho e na

vida do indivíduo com mais idade (Vendramin et al., 2012).

Por essa abordagem, acredita-se que a vida profissional é uma plataforma

importante para promover o envelhecimento saudável. Portanto, saúde e segurança

no trabalho desempenham um papel crucial na garantia do envelhecimento

saudável, mediante uma vida profissional melhor e mais longa, considerando que o

trabalho faz parte da vida do indivíduo e promove a cooperação entre jovens com

gerações de meia-idade e mais velha (Ilmarinem, 2012).

Em associação a essas questões, os problemas de saúde a longo prazo e as

doenças crônicas aumentam com o envelhecimento. Portanto, cerca de 30% dos

indivíduos na faixa etária de 50 a 64 anos necessitam retornar ao trabalho devido a

seus problemas de saúde, como, por exemplo, os problemas osteoarticulares e os

transtornos mentais como a depressão, que atualmente é uma das razões para a

incapacidade e a aposentadoria precoce (Ilmarien, 2012).

Além disso, as mudanças climáticas, as doenças infecciosas e o

envelhecimento no mundo acarretarão mudanças importantes nos sistemas de

saúde, nos seus orçamentos e, principalmente, para os trabalhadores da área da

saúde (Chan - OMS, 2015).

No cenário da saúde, particularmente na enfermagem, a problemática tende a

piorar, pois, confronta-se constantemente com exposições aos agentes biológicos,

químicos, rotatividade, trabalho em turnos, acúmulo de atividades, adoção de

posturas inadequadas, etc., aspectos esses que provocam alterações no bem-estar

físico e psíquico do trabalhador (Mininel, Baptista, Felli, 2011; Felli, Baptista, 2015).

Diversas pesquisas nacionais nas últimas décadas sinalizam o precoce

adoecimento nos profissionais de enfermagem, especialmente aqueles relacionados

a problemas musculoesqueléticos e transtornos psíquicos (Mininel, Baptista, Felli,

2011; Lelis et al., 2012; Guimaraes, Felli, 2016).

Em um estudo foi avaliado o estresse ocupacional de trabalhadores de

enfermagem em unidades de emergências de hospitais públicos e concluiu-se que

os trabalhadores com alta demanda de trabalho apresentaram uma percepção
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negativa de sua saúde e, consequentemente, um estresse ocupacional (Theme

Filha, Costa, Guilam, 2013).

Outro estudo, descritivo e de recorte qualitativo, identificou, no cenário

nacional, que as cargas psíquicas estão relacionadas aos processos de desgastes

dos trabalhadores de enfermagem como, por exemplo, sinal de angústia, medo, falta

de motivação (Mininel, Baptista, Felli, 2011).

No que tange à vigilância da saúde do trabalhador, uma pesquisa realizada

em três hospitais universitários em São Paulo, no período de 12 meses, identificou

970 registros relativos a problemas de saúde, em que predominaram as doenças

dos sistemas osteomuscular, respiratório, psiquiátrico e doenças infecciosas, entre

outras (Guimarães, Felli, 2015).

Ademais, diante desse cenário de adoecimento, uma pesquisa investigou a

incapacidade para o trabalho sob a ótica de gerentes de enfermagem de hospitais

brasileiros, evidenciando a preocupação das gestoras de enfermagem com o

envelhecimento dos profissionais de enfermagem e consequências para a dinâmica

de trabalho (Baptista,2014). A literatura aponta a importância de estudos no

ambiente de trabalho e sobre a saúde dos trabalhadores de enfermagem devido ao

envelhecimento laboral (Bernardes et al., 2014; Rodrigues, Bretas, 2015). Sendo

assim, a capacidade para o trabalho e a produtividade têm sido alvo de vários

estudos, considerando a crescente precarização do trabalho e, consequentemente,

a expressividade do adoecer na categoria antes mesmo do próprio fenômeno

“envelhecer” (Bernardes et al., 2014; Rodrigues, Bretas, 2015). Somando-se a essas

questões, o envelhecimento pode afetar, portanto, o trabalho, assim, acarretando em

perda de produtividade e, frequentemente, uma aposentadoria precoce (Rodrigues,

Bretas, 2015).

Dessa forma, pode-se inferir que, à medida que o mundo se desenvolve e o

envelhecimento aumenta, é preciso estar preparado para essas mudanças e que

serão necessárias estratégias e intervenções voltadas para os trabalhadores da área

da saúde.

Apesar de termos políticas voltadas para o envelhecimento e de programas

de promoção à saúde do trabalhador, ainda, existem lacunas a serem preenchidas
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no que diz respeito a essa temática. Há necessidade de realizar ações mais

direcionadas para o ambiente de trabalho, para os perfis demográficos e sociais

diferenciados dos trabalhadores e intervenções específicas para os trabalhadores

em fase de envelhecimento, tais como alterações na luminosidade no ambiente de

trabalho, a realização de readequações nos mobiliários para os trabalhadores com

problemas osteoarticulares, etc. (Martinez, 2018).

Nesse sentido, ao resgatar minha trajetória profissional, iniciei as minhas

atividades como enfermeira assistencial em uma unidade de internação, assistindo

adultos e idosos em situação crônica. Essa vivência aproximou-me da problemática

do envelhecimento, e, com o passar do tempo, o tema envelhecimento foi trazendo-

me diversas inquietações. O envelhecimento cronológico traz incapacidade para os

trabalhadores de enfermagem? O envelhecimento interfere na produtividade do

trabalhador de enfermagem? O trabalhador de enfermagem está preparado para o

envelhecimento?

Nesses 27 anos de atuação como enfermeira assistencial, somada à

finalização da dissertação de mestrado na temática sobre envelhecimento, bem

como meu trabalho como docente em uma universidade privada, tenho atentado

para o envelhecimento nos trabalhadores de enfermagem, considerando a

precarização das condições de trabalho no contexto atual, com isso, conformando

um cenário propício para redução da produtividade e da capacidade para o trabalho

para além das questões inerentes ao processo de envelhecimento.

Na última década, tenho vivenciado, no cotidiano de trabalho, um aumento

importante do número de trabalhadores que têm apresentado restrições para o

trabalho e, além disso, apresentam uma série de limitações que os impede de terem

uma vida produtiva e com qualidade. Portanto, a questão da precarização no

trabalho, aliada ao envelhecimento da categoria, é uma questão que tem impactado

no cotidiano do meu trabalho, trazendo danos irreparáveis para o trabalhador e para

a qualidade da assistência.

Diante do exposto, com o presente estudo, pretendeu-se compreender essas

questões a fim de subsidiar, com os participantes desta pesquisa, a associação

entre o envelhecimento cronológico, a capacidade para o trabalho e a produtividade
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em trabalhadores de enfermagem com idade igual ou superior a 45 anos, visando

compreender suas perspectivas acerca do envelhecimento cronológico.

A realização deste estudo trará contribuições importantes para a temática do

envelhecimento, pois identificará o perfil dos trabalhadores de enfermagem com

idade igual e superior a 45 anos, sua capacidade para o trabalho e produtividade e,

ainda, mostrará como esses trabalhadores estão se preparando para o

envelhecimento.

Assim, os resultados advindos deste estudo poderão despertar interesse na

realização de novas pesquisas voltadas para essa temática, auxiliarão esses

trabalhadores a planejarem um “Melhor Envelhecimento”, tanto no campo pessoal

como profissional, e, principalmente, chamarão atenção das Instituições e

autoridades para que reflitam e criem ações efetivas e políticas públicas

direcionadas ao Envelhecimento dos Trabalhadores de Enfermagem.
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2 OBJETIVOS

• Verificar a associação entre o envelhecimento cronológico, a

capacidade para o trabalho e a produtividade em trabalhadores de

enfermagem, com idade igual ou superior a 45 anos.

• Compreender as expectativas dos trabalhadores de enfermagem com

idade igual ou superior a 45 anos acerca do envelhecimento

cronológico e da capacidade para o trabalho.
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3 MÉTODO

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo epidemiológico de recorte transversal, com abordagem

quanti-qualitativa dos dados.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário da Universidade de São

Paulo (HUUSP), situado na Zona Oeste do município de São Paulo, do estado de

São Paulo.

O HU-USP é unidade complementar da Universidade de São Paulo (USP),

integrante do Sistema único de Saúde (SUS), inserido na Coordenadoria Geral de

Saúde Centro Oeste. Tem como objetivos o ensino, a pesquisa e a assistência à

saúde de média complexidade, multidisciplinar e integral, à população da área de

abrangência, bem como os funcionários da USP e seus dependentes (Gaidzinski et

al,2008).

Localizado no campus da USP capital, região oeste da cidade de São Paulo,

o HU-USP conta atualmente com 178 leitos distribuídos nas áreas de especialidades

Médicas, Cirúrgica, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e Ortopedia. É campo de

Ensino e Pesquisa de seis unidades de ensino da USP: Faculdade de Medicina,
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Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Escola de

Enfermagem, Faculdade de Odontologia, Instituto de Psicologia (Universidade de

São Paulo, 2015)

O Departamento de Enfermagem reporta-se diretamente à Superintendência

do HU-USP e tem como finalidade a coordenação, supervisão e controle das ações

executadas pela enfermagem. (Gaidzinski et al,2008).

3.3 POPULAÇÃO

A população do estudo foi composta por 272 trabalhadores da equipe de

enfermagem, tendo como critérios de inclusão: trabalhadores que, no período da

coleta de dados, tinham idade igual ou superior de 45 anos, estavam no quadro de

funcionários ativos e trabalhadores que tinham, no mínimo, seis meses de trabalho

na instituição. Desses, foram excluídos 8 trabalhadores, sendo que 01 era a própria

pesquisadora e 07 estavam afastados por licença médica de longa duração (15 ou

mais dias). Restaram, portanto, 264 trabalhadores elegíveis.

Observou-se, nesta análise, que, do total de 526 trabalhadores de

enfermagem, 272 eram trabalhadores com idade maior ou igual a 45 anos; isto é,

cerca de 51,7% eram profissionais em fase de envelhecimento.

A escolha do critério idade igual ou superior a 45 anos está ancorada no

referencial da Organização Mundial de Saúde (OMS), que define como trabalhador

em fase de envelhecimento aquele com 45 anos de idade ou mais, e reconhece que

modificações nos vários sistemas do corpo humano levam a uma perda gradativa na

eficácia de cada um deles; sendo que as perdas de algumas capacidades funcionais

tendem a acentuar-se caso medidas preventivas não sejam adotadas (OMS, 2004).
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3.4 COLETA DE DADOS

3.4.1 Instrumentos para a coleta de dados

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram:

Formulário adaptado (Silva,2016) contendo dados sociodemográficos e

profissionais para caracterizar a amostra do estudo (Apêndice A).

O questionário Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) (Ilmarien et al.,

1991) com validade e confiabilidade da versão brasileira verificada por Martinez,

Latorre e Fisher (2009), no qual foram encontradas propriedades psicométricas

satisfatórias quanto à validade de constructo, de critério e confiabilidade (Anexo A).

O ICT apresenta 10 questões ponderadas em sete itens com escore

numérico: Capacidade para o trabalho atual e comparado com a melhor vida, com

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

trabalho, fornecidas duas questões com número de pontos ponderados de natureza

do trabalho que fornecem escore de seis a dez pontos, sendo contadas apenas

doenças diagnosticadas por médico; número de doenças autorreferidas com uma

questão contendo uma lista de 51 doenças, sendo consideradas apenas as doenças

diagnosticadas por médico na contagem dos pontos que variam de um ponto (cinco

ou mais doenças) e sete pontos (nenhuma doença); perda estimada para o trabalho

devido a doenças, com uma questão valendo de um a seis pontos marcados no

questionário; faltas no trabalho por doenças nos últimos 12 meses, com uma

questão, com escore variando de um a cinco pontos; prognóstico próprio sobre a

capacidade para o trabalho daqui a dois anos, com uma questão e pontuação de

um, quatro ou sete pontos; recursos mentais, obtidos por três questões ponderadas

e que somados apresentam escore de um a quatro pontos.
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O Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) é calculado pela soma de

pontos obtidos para cada um dos sete itens. Os resultados variam em escore de

sete a quarenta e nove pontos e são classificados em quatro categorias de

capacidade para o trabalho e com as medidas propostas para trabalhadores maiores

de 35 anos:

● 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.

● Ótima (de 44 a 49 pontos) – manter a capacidade para o trabalho.

As fórmulas e as instruções para o cálculo do ICT são encontradas em Tuomi

et al. (2005).

A versão do Work Productivity and Impairment-General Health (WPAI-GH) ‒

traduzido para o português do Brasil ‒ é um instrumento que possui validade e

reprodutibilidade, podendo ser útil para aqueles que procuram medir o impacto dos

problemas de saúde na produtividade de uma população de trabalhadores

brasileiros (Ciconelli et al., 2006) (Anexo B-).

O WPAI-GH foi utilizado para medir a produtividade no trabalho e deficiência

em atividades. O WPAI-GH é composto por seis perguntas, que se referem à pessoa

empregada, ao número de horas perdidas devido a problemas de saúde; número de

horas perdidas por outras razões (ex: férias); número de horas realmente

trabalhadas; grau em que a saúde afetou a produtividade no trabalho e grau em que

a saúde afetou atividades regulares. As duas últimas perguntas são avaliadas em

uma escala de dez pontos, variando entre 0 (sem efeito no trabalho) e 10 (problemas

de saúde que impedem que a pessoa trabalhe). As questões são computadas de

acordo com regras de cálculo específicas, gerando escores. Altos escores indicam
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licença-saúde prolongada ou produtividade diminuída. Esse questionário é

considerado um importante instrumento, confiável e útil para a mensuração do

impacto de problemas de saúde sobre a produtividade.

As perguntas do WPAI-GH são calculadas de acordo com as regras

específicas de cálculos (Anexo C), tendo quatro pontuações: (1) porcentagem de

horas de trabalho perdidas devido à saúde (absenteísmo); (2) porcentagem de

menor efetividade no trabalho devido à saúde (presenteísmo); (3) porcentagem de

prejuízo total ao trabalho devido à saúde (absenteísmo e presenteísmo); (4)

porcentagem de prejuízo às atividades diárias fora do trabalho devido à saúde.

Pontuações altas indicam prolongada licença por doença ou deficiência e diminuição

da produtividade (Reilly, Zbrozek, Dukes, 1993).

Para a etapa qualitativa, utilizou-se a seguinte questão norteadora,

contendo uma questão auxiliar: Conte-me quais são suas expectativas em relação

ao envelhecimento e a sua capacidade para o trabalho? O que você espera para o

futuro com o seu envelhecimento? (Apêndice B).

3.4.2 Procedimentos de coleta de dados

Após aprovação nos Comitês de Ética em Pesquisa da Escola de

Enfermagem da Universidade de São Paulo e do Hospital Universitário da

Universidade de São Paulo, a pesquisadora apresentou o projeto de pesquisa em

uma reunião mensal para ciência das chefias do Departamento de Enfermagem do

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Nesse momento, a

pesquisadora solicitou uma lista contendo os nomes dos trabalhadores de

enfermagem com idade igual ou superior a 45 anos que estavam na ativa para que

ela pudesse iniciar a coleta de dados. Para acessar os trabalhadores, a

pesquisadora, inicialmente, foi às unidades, explicou os objetivos do estudo e

convidou os trabalhadores.
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Num segundo momento, a pesquisadora entregou aos interessados os

instrumentos de coleta de dados para que fossem respondidos e devolvidos em local

e horário acordados com ela. Dois digitadores realizaram dupla digitação

independente dos dados obtidos em planilhas do Microsoft Excel para posterior

validação dos dados. Todos os participantes que foram convidados e aceitaram a

participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em

acordo com a Resolução 466/2012 do CNS. A coleta de dados quantitativos foi

realizada entre setembro e dezembro de 2017.

Por ocasião da devolução dos instrumentos preenchidos, a pesquisadora fez

o convite para o trabalhador participar da etapa qualitativa da pesquisa. A partir

desse momento, foi elaborada uma lista contendo os nomes dos trabalhadores

interessados em participar e o respectivo contato, perfazendo um total de 18

participantes interessados.

Para etapa qualitativa da pesquisa, a pesquisadora procedeu o contato com

cada participante, para realizar o agendamento da entrevista de acordo com a

disponibilidade dos mesmos. Dessa forma, foram realizados 18 agendamentos e

utilizados como material de análise 10, uma vez que os discursos não responderam

às inquietações do objeto investigado foram excluídos.

Realizou-se as entrevistas individuais por meio de duas perguntas sendo uma

auxiliar (Apêndice B) e sempre respeitando a ordem de devolutiva dos instrumentos.

As entrevistas foram gravadas com gravador digital RC 609 NOVACOM, mediante a

concordância dos entrevistados.

Vale salientar que o agendamento e o local dos encontros foram acordados

entre os participantes e a pesquisadora. Esclarece-se que visando a não prejudicar

o andamento dos serviços nas unidades e garantir sigilo, tranquilidade e qualidade

nas entrevistas, foi determinado que esses encontros acontecessem fora do horário

de trabalho.
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3.4.3 Procedimentos éticos

O projeto de pesquisa foi submetido aos Comitês de Ética em Pesquisa do

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo e da Escola de Enfermagem da

Universidade de São Paulo, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde

nº. 466, de 12 de dezembro de 2012. Após a aprovação, o projeto de pesquisa teve

a anuência do Departamento de Enfermagem do HU-USP (Apêndice C). A coleta de

dados iniciou em setembro de 2017, após a aprovação dos CEPs (Anexos F e G) e,

após a leitura, esclarecimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) pelo participante (Apêndice D) e com término em dezembro

desse mesmo ano.

Em relação à etapa qualitativa, cada discurso transcrito recebeu a

identificação de T (trabalhador), seguido da numeração que o participante recebeu

na etapa quantitativa, garantindo seu anonimato.

3.5 PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS

Para análise dos dados foram consideradas as seguintes variáveis:

Produtividade

A variável dependente para avaliação da produtividade no trabalho foi obtida

a partir do questionário WPAI-GH, cujos resultados foram expressos em

porcentagens de prejuízo a partir das questões:

Q1 = Atualmente empregado: variável dicotômica com respostas sim ou não;

Q2 = Horas perdidas devido a problemas de saúde: variável quantitativa

contínua;

Q3 = Horas perdidas por outras razões: variável quantitativa contínua;
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Q4 = Horas realmente trabalhadas: variável quantitativa contínua;

Q5 = Grau em que a saúde afetou a produtividade no trabalho: variável

quantitativa discreta variando de 0 a 10;

Q6 = Grau em que a saúde afetou atividades regulares: variável quantitativa

discreta variando de 0 a 10.

De acordo com as orientações de cálculos dos escores fornecidas por

Ciconelli et al. (2006) e Zhang et al. (2010), a partir dessas questões, o instrumento

disponibiliza as seguintes medidas:

- Porcentagem de horas de trabalho perdidas devido à saúde (absenteísmo):

Q2/(Q2+Q4)

- Porcentagem de menor efetividade no trabalho devido à saúde (presenteísmo):

Q5/10

- Porcentagem de prejuízo total ao trabalho devido à saúde (absenteísmo +

presenteísmo): Q2/(Q2+Q4)+[(1-Q2/(Q2+Q4))x(Q5/10)]

- Porcentagem de prejuízo às atividades diárias devido à saúde: Q6/10

- Porcentagem de horas de trabalho perdidas devido a outras razões que não por

motivo de saúde (absenteísmo não doença): Q3/(Q3+Q4). Esta variável não está

prevista nas orientações de cálculo originais dos escores, mas foi incluída para

ilustrar a ocorrência de absenteísmo não doença.

Todas as medidas são multiplicadas por 100 para expressar os escores em

porcentagens (0 a 100%). Quanto menor o valor, melhor o resultado, ou seja, maior

a produtividade e menor o prejuízo.

A variável “porcentagem de prejuízo total ao trabalho devido à saúde” foi

selecionada como variável de desfecho, pois apreende a produtividade no trabalho

englobando o absenteísmo e o presenteísmo. Para as análises de fatores
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associados, a variável foi dicotomizada considerando o ponto de corte no 3º tercil da

distribuição de frequências (41 pontos) em 0 = produtividade preservada (<41

pontos) e 1 = produtividade comprometida (≥41 pontos).

3.5.1 Variáveis independentes

Características sociodemográficas:

Sexo: variável categorizada em masculino e feminino.

Idade: variável quantitativa contínua, em anos. Foi categorizada em faixas

etárias: 45 a 49,9; 50 a 54,9; 55 a 59,9 e 60 e mais. Optou-se por esta categorização

(intervalos de 5 anos) porque permite a análise mais minuciosa do impacto do

envelhecimento cronológico na produtividade e na capacidade para o trabalho para

obter um perfil mais detalhado destes trabalhadores, a fim de realizar estratégias

mais individualizadas voltadas para a prevenção e promoção à saúde.

Estado conjugal: variável qualitativa categorizada em: solteiro(a), casado(a),

vive com companheiro(a), separado(a)/divorciado(a), viúvo(a).

Escolaridade: variável qualitativa categorizada em: Ensino Médio, Ensino

Superior e Pós-Graduação.

Renda familiar: variável qualitativa categorizada em faixas de salários

mínimos - SM: 5 a 8,9 SM (R$ 4.685,00 a 8.432,00); 9 a 12,9 SM (R$ 8.433,00 a

12.180,0); 13 a 16,9 SM (R$ 12.181,00 a 15.928,00); 17 a 20,9 SM (R$ 15.929,00 a

19.676,00); 21 a 24,9 SM (R$ 19.677,00 a 23.424,00); 25 a 27,9 SM (R$ 23.425,00

a 26.235,00) e 28 a 31,9 SM (R$ 26.236,00 a 29.983,00). O SM na ocasião da coleta

de dados era de R$ 937,00 (dezembro de 2017).

Características funcionais:
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Categoria profissional: variável qualitativa ‒ Enfermeiro, Técnico de

Enfermagem, Auxiliar ou Atendente de Enfermagem.

Cargo: categorias de cargo ocupado na instituição ‒ Diretor de Departamento,

Diretor de Divisão, Chefe de Serviço, Chefe de Seção, Enfermeiro, Técnico de

Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Atendente de Enfermagem.

Função: cargos agrupados segundo tipo de função exercida na instituição ‒

Chefia de Enfermagem, Enfermeiro Assistencial, Técnico de Enfermagem, Auxiliar

ou Atendente de Enfermagem.

Tempo de trabalho na instituição: variável quantitativa contínua, em anos,

referente ao tempo de vínculo empregatício com a instituição. Foi categorizada em

faixas de anos: 5 a 9,9; 10 a 14,9; 15 a 19,9; 20 a 24,9; 25 a 29,9; 30 e mais.

Tempo de trabalho na profissão: variável quantitativa contínua, em anos,

referente ao tempo de atuação na enfermagem. Foi categorizada em faixas de anos:

6 a 14,9; 15 a 19,9; 20 a 24,9; 25 a 29,9; 30 a 34,9; 35 a 39,9; 40 e mais.

Tempo de contribuição no INSS: variável quantitativa contínua, em anos,

referente ao tempo de contribuição ao sistema de seguridade social oficial do país

(Instituto Nacional de Seguro Social – INSS). Foi categorizada em faixas de anos: 11

a 19,9; 20 a 24,9; 25 a 29,9; 30 a 34,9; 35 a 39,9; 40 e mais.

Número de vínculos empregatícios: variável dicotômica classificada em turno

único ou dois turnos.

Horas trabalhadas na semana: variável quantitativa contínua, em horas,

referente ao total de horas da jornada semanal. Foi categorizada em 36 horas

(jornada de trabalho esperada de acordo com o contrato de trabalho) e mais de 36

horas.

Turno de trabalho: variável qualitativa categorizada em manhã (7 às 13h),

tarde (13 às 19h), noite (19 às 7h) e administrativo (8 às 16h).

Tempo de trajeto para o trabalho: variável quantitativa contínua, em minutos,

referente ao tempo gasto no trajeto de ida e volta ao trabalho. Foi categorizada em:

até 29,9; 30 a 59,9; 60 a 89,9; 90 a 119,9; 120 a 149,9; 150 a 179,9; 180 a 209,9;

210 e mais.
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Setor de trabalho: variável categórica representando as unidades setoriais de

trabalho ‒ Alojamento Conjunto; Berçário; Centro Obstétrico; Clínica Cirúrgica;

Centro Cirúrgico; Central de Material e Esterilização; Clínica Médica; Programa de

Atendimento Domiciliar; Unidade de Terapia Intensiva Adulto; Hemodiálise;

Departamento de Enfermagem; Departamento de Material; Departamento de Gestão

de Pessoas; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Serviço de Ensino e

Qualidade; Ambulatório; Classificação de Risco; Endoscopia; Imagenologia; Pronto-

Socorro Adulto; Unidade Básica de Saúde; Pediatria; Pronto-Socorro Infantil;

Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

Divisão de enfermagem: variável categórica representando a estrutura

organizacional do serviço de enfermagem da instituição em termos de grandes

blocos ‒ Enfermagem Administrativa (Departamento de Enfermagem; Departamento

de Material; Departamento de Gestão de Pessoas; Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar; Serviço de Ensino e Qualidade); Pacientes Externos

(Ambulatório; Classificação de Risco; Endoscopia; Imagenologia; Pronto-Socorro

Adulto; Unidade Básica de Saúde); Enfermagem Clínica (Clínica Médica; Programa

de Atendimento Domiciliar; Unidade de Terapia Intensiva Adulto; Hemodiálise);

Enfermagem Cirúrgica (Clínica Cirúrgica; Centro Cirúrgico; Central de Material e

Esterilização); Enfermagem Pediátrica (Pediatria; Pronto-Socorro Infantil; Unidade de

Terapia Intensiva Pediátrica); Enfermagem Obstétrica e Ginecológica (Alojamento

Conjunto; Berçário; Centro Obstétrico).

Restrição no trabalho:

Dentre as características funcionais consideraram-se os trabalhadores que

referiram apresentar ou não restrição de suas atividades laborais, sejam elas físicas

ou mentais. Foram avaliados seis tipos de restrição a partir da percepção do

trabalhador quanto à sua presença na execução das suas atividades de trabalho.

Essas atividades laborais são referentes a vivência cotidiana de trabalho, sendo as

mais notadas nos trabalhadores durante a execução do seu processo de trabalho.

As variáveis foram categorizadas em sim (presença) e não (ausência) da restrição,
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os tipos foram: administração de medicamentos; curativos; transferência de

pacientes para o leito, maca e/ou cadeira; higienização de pacientes em alta-

dependência para os cuidados de enfermagem; encaminhamento de pacientes em

maca e/ou cadeira de rodas entre as unidades; outros tipos. Essa classificação de

restrição das atividades laborais foi utilizada também no estudo realizado por Silva,

2011e Silva, 2016 e que foi adaptado para essa pesquisa.

Capacidade para o trabalho:

A capacidade para o trabalho foi obtida a partir do escore do ICT, variando de

7 a 49 pontos, onde quanto maior a pontuação, melhor a condição do trabalhador.

A variável foi categorizada em ótima, boa, moderada e baixa, de acordo com

os critérios do Finnish Institute of Occupational Health – FIOH (Tuomi et al., 2005):

Ótima (44,0 a 49,0 pontos); Boa (37 a 43,9 pontos); Moderada (28 a 36,9 pontos) e

Baixa (7 a 27,9 pontos). Posteriormente, a variável foi dicotomizada em Adequada

(ótima/boa) e inadequada (moderada/baixa), conforme outros estudos (Bethge,

Radoschewski, Gutenbrunner, 2012; Martinez, Latorre, Fischer, 2015).

Análise estatística

Foi utilizada planilha do Microsoft Excel para realização de dupla digitação e

exportadas para o software STATA versão 14 para validação da digitação. Em

seguida, os dados foram exportados para a Microsoft Office Access 2010 para

verificação da consistência e recodificação dos dados.  Por fim, os dados foram

exportados para o software STATA versão 14 para realização das análises

estatísticas.

Para análise de perdas foi executada a comparação entre a população

participante no estudo e as perdas segundo sexo, idade, categoria profissional,

divisão de enfermagem e anos de trabalho na instituição. Foram utilizados os testes

de associação pelo qui-quadrado e exato de Fisher para as variáveis categóricas.
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Para as variáveis quantitativas foi aplicado o teste ANOVA, após verificação da

homogeneidade das variâncias por meio do teste Bartlett (p>0,05).

A análise da confiabilidade dos questionários utilizados foi realizada por meio

da avaliação da consistência interna dos itens, para tanto, utilizando o coeficiente

alpha de Cronbach.

A análise descritiva dos dados foi realizada por meio das médias, desvios

padrão, medianas, valores mínimos e máximos das pontuações das variáveis

quantitativas e proporções para as variáveis qualitativas.

Como o escore da variável “porcentagem de prejuízo total ao trabalho devido

à saúde” não apresentou aderência à distribuição normal (p<0,05 no teste Shapiro-

Wilk) optou-se por utilizar testes não paramétricos nesta etapa das análises.

Para avaliação dos fatores associados à produtividade no trabalho,

inicialmente, foi realizada a análise bivariada utilizando o teste qui-quadrado ou teste

exato de Fisher. As variáveis que apresentaram p<0,20 no modelo bivariado foram

inclusas na modelagem de regressão de Poisson múltipla pelo método stepwise

forward, sendo que o valor do “p” na análise bivariada determinou a ordem de

entrada na modelagem múltipla. Foi utilizada a razão de prevalências (RP) como

estimador do risco, com intervalo de 95% de confiança, e optou-se por utilizar a

análise de regressão de Poisson com variância robusta para ajuste da dispersão dos

dados. As variáveis independentes permaneceram no modelo múltiplo se p<0,05

e/ou se era variável de controle. As variáveis não dicotômicas foram transformadas

em variáveis indicadoras (Dummy). O ajuste do modelo final foi avaliado por meio do

teste de qualidade de Pearson. Em todas as análises realizadas foi utilizado o nível

de significância de 5%.
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3.6 PROCEDIMENTOS E ANÁLISES DOS DADOS QUALITATIVOS

Para análise dos dados qualitativos, utilizou-se a análise de discurso proposta

pelo referencial de Minayo (2014), a fim de captar o significado que os sujeitos de

pesquisa atribuem ao fenômeno investigado “expectativas do envelhecimento”,

tendo como pano de fundo, a experiência humana e no sentido atribuído pelos

participantes a respeito de como vivem, constroem, sentem e pensam a questão.

Dessa forma, foram seguidas as etapas de pré-análise, exploração do

material e interpretação dos conteúdos, detalhadamente respeitando os seguintes

passos: 1. Escuta atenta e transcrição das falas gravadas obtidas com as entrevistas

individuais, para familiarização das percepções e sentimentos expressos pelos

participantes; 2. Leitura e releitura das transcrições para a captação do conteúdo, e

dos aspectos mais relevantes relacionados ao fenômeno estudado; 3. Identificação

dos núcleos de sentido (unidades definidoras do caráter do discurso, os valores,

comportamentos, percepções que expressam a vivência); 4. Agrupamento das

categorias temáticas, com vistas à interpretação e síntese dos dados, resultando em

três categorias temáticas: Reconhecendo as limitações do envelhecimento;

Cuidando do seu envelhecimento e Planejando o seu envelhecimento. Após a

exploração do material, iniciou-se a etapa de interpretação com as inferências do

pesquisador e à luz dos referenciais teóricos sobre a temática.
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4 RESULTADOS DA ETAPA QUANTITATIVA

4.1 ANÁLISES DAS PERDAS
Entre os 264 trabalhadores de enfermagem elegíveis com idade a partir de 45

anos, 211 (79,9%) participaram do estudo. Entre os 53 casos considerados como

perdas, 30 (56,6%) não responderam ao questionário, 12 (22,6%) recusaram

participar e 11 (20,8%) não tiveram horas de trabalho possíveis de acordo com o

instrumento de produtividade.

Os resultados da análise das perdas estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Não houve diferenças estatisticamente significativas quanto ao sexo (p=1,00), à

divisão de enfermagem (p=0,257), ou seja, a área de atuação, à idade (p=0,073) e

aos anos de trabalho na instituição (p=0,697). Houve diferença estatisticamente

significativa quanto à categoria profissional (p=0,013), sendo que os Enfermeiros

apresentaram a menor taxa de perdas (9,9%) e os Técnicos de Enfermagem

apresentaram a mais elevada (26,2%).
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Tabela 2. Análise comparativa entre perdas e participantes segundo variáveis quantitativas,
trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP.
São Paulo, 2017.

Variável nº Média Mediana Desvio
padrão Mínima Máxima p*

Idade (anos)
Participação 211 53,0 53,0 4,3 45,0 71,0 0,073
Perdas 53 54,2 54,7 4,2 47,2 63,0
Total 264 53,3 53,0 4,3 45,0 71,0

Anos de trabalho na instituição
Participação 374 24,0 25,0 6,8 5,0 36,0 0,697
Perdas 141 23,5 22,0 7,7 3,3 36,2
Total 515 23,9 24,5 7,0 3,3 36,2

* (A) = ANOVA (teste de Bartlett p>0,05)

Tabela 1. Análise comparativa entre perdas e participantes segundo variáveis qualitativas,
trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São
Paulo, 2017.

Variável
Participação Perdas Total

p
nº % nº % nº

Sexo
Masculino 22 81,5 5 18,5 27 1,000 (F)

Feminino 189 79,7 48 20,3 237
Categoria Profissional

Enfermeiro 73 90,1 8 9,9 81 0,013 (Q)

Técnico de Enfermagem 104 73,8 37 26,2 141
Auxiliar de Enfermagem/At.Enf. 34 81,0 8 19,0 42

Divisão de Enfermagem
Enfermagem Administrativa 11 84,6 2 15,4 13 0,257 (F)

Pacientes Externos 47 75,8 15 24,2 62
Enfermagem Clínica 33 89,2 4 10,8 37
Enfermagem Cirúrgica 38 71,7 15 28,3 53

Enfermagem Pediátrica 41 87,2 6 12,8 47

Enfermagem Obstétrica e
Ginecológica 41 78,8 11 21,2 52

Total 211 79,9 53 20,1 264
F = Teste exato de Fisher     Q = Teste qui-quadrado
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4.2 CONFIABILIDADE DOS QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS

Na Tabela 3, observa-se que a confiabilidade do questionário WPAI-GH,

utilizado para mensurar a variável dependente, apresentou coeficiente alpha de

Cronbach de 0,87. A exclusão da questão sobre absenteísmo (porcentagem de

horas de trabalho perdidas devido à saúde) levaria a uma melhoria no resultado (α =

0,95).

Tabela 3. Valores do alpha de Cronbach por questão do Work Productivity and Impairment-
General Health - WPAI-GH, Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo, 2017.

Questão

Alpha de Cronbach

se a questão for

excluída

Absenteísmo 0,95

Presenteísmo 0,76

Prejuízo total ao trabalho devido à saúde 0,74

Prejuízo às atividades diárias devido à saúde 0,81

WPAI-GH (com todas as questões) 0,87
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Na Tabela 4 observa-se que o questionário ICT apresentou coeficiente alpha

de Cronbach de 0,78, sendo que a exclusão da dimensão “número de atual de

doenças diagnosticadas pelo médico” levaria a uma pequena melhoria no resultado

(α = 0,79).

Tabela 4. Valores do alpha de Cronbach por dimensão do Índice de Capacidade para o Trabalho
- ICT, Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-
USP. São Paulo, 2017.

Dimensão
Alpha de Cronbach

se a dimensão for
excluída

Capacidade para o trabalho atual comparada com a melhor de toda

a vida 0,73

Capacidade para o trabalho em relação às exigências do trabalho 0,73

Número atual de doenças diagnosticadas pelo médico 0,79

Perda estimada para o trabalho devido às doenças 0,73

Faltas ao trabalho por doenças nos últimos 12 meses 0,77

Prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho daqui a dois

anos 0,76

Recursos mentais 0,76

ICT (com todas as dimensões) 0,78
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO

4.3.1 Características sociodemográficos e funcionais

Na Tabela 5, elencam-se as características sociodemográficas da população

de estudo. Observa-se que houve predominância da população feminina (89,1%) e

casado(a) ou com companheiro(a) (57,8%). A maior proporção de trabalhadores

tinha escolaridade de nível superior (50,7%), incluindo 33,6% com pós-graduação, e

54% dos trabalhadores tinha renda familiar a partir de 9 salários mínimos mensais

(R$ 8.433,00 ou mais). Quanto à idade, 65,5% tinham entre 45 e 54,9 anos, sendo

que a média etária foi de 53 anos (dp=4,3 anos), com mediana de 53 anos e

variando de 45 a 71 anos.
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Tabela 5. Distribuição dos trabalhadores de Enfermagem segundo variáveis
demográficas, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São
Paulo, 2017.

Variável Nº %
Sexo

Masculino 23 10,9
Feminino 188 89,1

Faixa etária (anos)
45,0 a 49,9 46 21,8
50,0 a 54,9 92 43,6
55,0 a 59,9 61 28,9
60,0 e mais 12 5,7

Estado conjugal
Solteiro(a) 42 19,9
Casado(a) 96 45,5
Vive com companheiro(a) 26 12,3
Separado(a)/divorciado(a) 40 19,0
Viúvo(a) 7 3,3

Escolaridade
Ensino Médio 104 49,3
Ensino Superior 36 17,1
Pós-Graduação 71 33,6

Renda familiar mensal (R$)
4.685,00 a 8.432,00 97 46,0
8.433,00 a 12.180,00 61 28,9
12.181,00 a 15.928,00 24 11,4
15.929,00 a 19.676,00 17 8,1
19.677,00 a 23.424,00 5 2,4
23.425,00 a 26.235,00 2 0,9
26.236,00 a 29.983,00 5 2,4

Total 211 100,0

No que diz respeito às características funcionais, a Tabela 6 – Parte A mostra

que 34,6% dos trabalhadores eram Enfermeiros, 49,3% Técnicos de Enfermagem e

16,1% Auxiliares de Enfermagem, sendo que as variáveis cargo e função assinalam

que os Enfermeiros estavam distribuídos em funções assistenciais (28%) e de

liderança e/ou gestão (6,7%). Considerando especificamente os 73 enfermeiros,

80,8% estavam em funções assistenciais e 19,2% em cargos de liderança e/ou

gestão.
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Na mesma tabela observa-se que esta população estava vinculada à

instituição há longo tempo, sendo que 77,7% tinham 20 ou mais anos de casa,

sendo que a média de tempo foi de 24 anos (dp=6,8 anos), com mediana de 25,0

anos e variando de 5 a 36 anos;33,6% tinham 30 ou mais anos na profissão, com

média de 25,5 anos (dp=6,6 anos), com mediana de 26 anos e variando de 6 a 46

anos. E 50,2% dos participantes do estudo informaram que contribuíam há 30 anos

ou mais para o INSS, sendo a média de 28,9 anos (dp=6,1 anos), com mediana de

29 anos e variando de 11 a 49 anos;92,9% referiram um só vínculo empregatício, e

87,7% indicaram não exceder a jornada de trabalho de até 36 horas semanais, com

média de 35,6 horas (dp=8,7 horas), mediana de 36 horas, mínimo de 30 horas e

máximo de 84 horas semanais.

Tabela 6a. Distribuição dos trabalhadores de Enfermagem segundo variáveis
funcionais, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo,
2017. Parte A Continua

Variável Nº %
Categoria profissional

Enfermeiro 73 34,6

Técnico de Enfermagem 104 49,3

Auxiliar de Enfermagem/At.Enf. 34 16,1

Cargo

Diretor de Departamento 0 0,0

Diretor de Divisão 5 2,4

Chefe de Seção 9 4,3

Enfermeiro assistencial 59 28,0

Técnico de Enfermagem 104 49,3

Auxiliar de Enfermagem 33 15,6

Atendente de Enfermagem 1 0,5

Função

Chefia de Enfermagem 14 6,6

Enfermeiro assistencial 59 28,0

Técnico de Enfermagem 104 49,3

Auxiliar ou Atendente de Enfermagem 34 16,1
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Tabela 7a. Distribuição dos trabalhadores de Enfermagem segundo variáveis
funcionais, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo,
2017. Parte A Continuação

Variável Nº %
Anos de trabalho na instituição

5,0 a 9,9 8 3,8

10,0 a 14,9 8 3,8

15,0 a 19,9 31 14,7

20,0 a 24,9 56 26,5

25,0 a 29,9 54 25,6

30,0 e mais 54 25,6

Anos de trabalho na profissão

6,0 a 14,9 8 3,8

15,0 a 19,9 35 16,6

20,0 a 24,9 47 22,3

25,0 a 29,9 50 23,7

30,0 a 34,9 59 28,0

35,0 a 39,9 9 4,3

40,0 e mais 3 1,4

Anos de contribuição no INSS

11,0 a 19,9 16 7,6

20,0 a 24,9 30 14,2

25,0 a 29,9 59,0 28,0

30,0 a 34,9 71 33,6

35,0 a 39,9 24 11,4

40,0 e mais 9 4,3

Não informado 2 0,9

Nº de vínculos empregatícios

Único 196 92,9

Dois 15 7,1

Horas trabalhadas na semana

Até 36,0 185 87,7

Mais de 36,0 26 12,3

Total 211 100,0
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Ainda quanto às características funcionais, a Tabela 6 – Parte B mostrou que

36,5% dos trabalhadores atuavam em horário noturno. Quanto ao tempo diário gasto

no trajeto de ida e volta entre casa e trabalho, 41,7% empenhavam menos de 60

minutos e 40,3%, entre 60 e 119,9 minutos, com grande variação entre eles, sendo

que a média foi de 69,9 minutos (dp=48,3 minutos), com mediana de 60,0 minutos e

variando de 10 a 370 minutos.

Na mesma Tabela 6 – Parte B, pode-se observar que os trabalhadores

estavam distribuídos em diversos setores de trabalho, com as maiores proporções

no Pronto-Socorro Adulto (9,5%), Centro Obstétrico (9%), Clínica Médica (8,1%),

Clínica Cirúrgica (7,6%), Pediatria (7,6%), Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica

(6,6%), Alojamento Conjunto (6,2%) e Centro Cirúrgico (6,2%).Segundo

agrupamento do número de trabalhadores por divisão, observamos um percentual

maior de trabalhadores participantes do estudo na Divisão de Pacientes Externos

(22,3%) e menor na Divisão de Enfermagem Administrativa (5,2%).
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Tabela 6b. Distribuição dos trabalhadores de Enfermagem segundo variáveis
funcionais, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São
Paulo, 2017. Parte B

Variável Nº %
Turno de trabalho

Manhã 61 28,9
Tarde 37 17,5
Noite 77 36,5
Administrativo 36 17,1

Tempo diário de trajeto (minutos)
Até 29,9 24 11,4
30,0 a 59,9 64 30,3
60,0 a 89,9 65 30,8
90,0 a 119,9 20 9,5
120,0 a 149,9 19 9,0
150,0 a 179,9 9 4,3
180,0 a 209,9 6 2,8
210,0 e mais 4 1,9

Setor de trabalho
Alojamento Conjunto 13 6,2
Berçário 9 4,3
Centro Obstétrico 19 9,0
Clínica Cirúrgica 16 7,6
Centro Cirúrgico 13 6,2
Central de Material e Esterilização 9 4,3
Clínica Médica 17 8,1
Programa de Atendimento Domiciliar 1 0,5
Unidade de Terapia Intensiva Adulto 12 5,7
Hemodiálise 3 1,4
Departamento de Enfermagem 5 2,4
Departamento de Material 1 0,5
Departamento de Gestão de Pessoas 1 0,5
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 2 0,9
Serviço de Ensino e Qualidade 2 0,9
Ambulatório 10 4,7
Classificação de Risco 0 0,0
Endoscopia 2 0,9
Imagenologia 10 4,7
Pronto-Socorro Adulto 20 9,5
Unidade Básica de Saúde 5 2,4
Pediatria 16 7,6
Pronto-Socorro Infantil 11 5,2
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica 14 6,6

Divisão de enfermagem
Enfermagem Administrativa 11 5,2
Pacientes Externos 47 22,3
Enfermagem Clínica 33 15,6
Enfermagem Cirúrgica 38 18,0
Enfermagem Pediátrica 41 19,4
Enfermagem Obstétrica e Ginecológica 41 19,4

Total 211 100,0
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4.3.2 Restrições para o trabalho

O Gráfico 1 ilustra que 71% dos trabalhadores referiram não apresentar

restrições para execução das suas atividades laborais, 24,2% relataram 1 a 3 tipos

de restrições, e 4,8% relataram 4 ou mais tipos de restrições. Na Tabela 7, observa-

se que os tipos de restrições mais frequentes foram: transferência de pacientes para

o leito, maca e/ou cadeira (19,4%), encaminhamento de pacientes em maca e/ou

cadeira de rodas entre as unidades (19%), higienização de pacientes em alta-

dependência para os cuidados de enfermagem (10,9%) e outras restrições não

especificadas (10,4%).

Gráfico 1. Distribuição (%) dos trabalhadores de enfermagem segundo quantidade de restrições no
trabalho, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo, 2017.
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Tabela 8. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem segundo restrições no trabalho,
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo, 2017.

Restrição
Não Sim Total

nº % nº % nº
Observação e anotação no prontuário do

paciente
206 97,6 5 2,4 211

Administração de medicamentos 204 96,7 7 3,3 211

Curativos 204 96,7 7 3,3 211

Transferência de pacientes para o leito,

maca e/ou cadeira
170 80,6 41 19,4 211

Higienização de pacientes em alta-

dependência para os cuidados de

enfermagem

188 89,1 23 10,9 211

Encaminhamento de pacientes em maca

e/ou cadeira de rodas entre as unidades
171 81,0 40 19,0 211

Outras restrições (cuidado direto ao

paciente, ficar em pé...)
189 89,6 22 10,4 211

4.3.3 Capacidade para o trabalho

A média do escore do ICT foi de 37,8 pontos (dp=6,6), com mediana de 38,0

pontos e variando de 9 a 49 pontos. No Gráfico 2, observa-se que 58,3% tiveram

capacidade para o trabalho adequada (ótima ou boa) e 41,7% dos trabalhadores

apresentaram capacidade para o trabalho comprometida (moderada ou baixa).

Gráfico 2. Distribuição (%) dos trabalhadores de enfermagem segundo categoria da capacidade para
o trabalho, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo, 2017.
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Na Tabela 8, elenca-se os resultados em cada uma das dimensões que

compõem o ICT:

• Dimensão 1 – Capacidade para o trabalho atual comparada com a

melhor de toda a vida: 150 (71,1%) trabalhadores estiveram entre os 3 pontos

superiores (8 a 10) da dimensão.

• Dimensão 2 – Capacidade para o trabalho em relação às exigências do

trabalho: observa-se que 137 (64,9%) trabalhadores declararam-se entre os 3

pontos superiores (8 a 10) da dimensão.

• Dimensão 3 – Número atual de doenças diagnosticadas pelo médico:

36 (17,1%) dos trabalhadores não reportaram doenças (pontuação = 7) e 28

(13,37%) informaram 1 doença (pontuação = 5). Os 69,7% restantes informaram 2

ou mais doenças.

• Dimensão 4 – Perda estimada para o trabalho devido a

lesões/doenças: 127 (60,2%) dos trabalhadores informaram que, apesar do trabalho

causar alguns sintomas, eles eram capazes de realizar seu trabalho ou negaram

qualquer impedimento/doença para realizar seu trabalho (pontuação = 5 e 6). Isso

significa que os 39,8% restantes reportaram algum tipo de limitação para executar o

trabalho em função de lesão ou doença.

• Dimensão 5 – Faltas ao trabalho por doenças nos últimos 12 meses:

119 (56,4%) dos trabalhadores informaram não ter tido ausência ao trabalho por

doenças nos últimos 12 meses (pontuação = 5). E, 44,6% referiram falta ao trabalho

por doenças.

• Dimensão 6 – Prognóstico próprio sobre a capacidade para o trabalho:

154 (73,0%) dos trabalhadores reportaram ser bastante provável que serão capazes

de executar o trabalho atual daqui a 2 anos (pontuação = 7).



55

• Dimensão 7 – Recursos mentais: 187 (88,6%) dos trabalhadores

ocuparam as duas melhores posições (pontuação = 3 e 4) nos recursos mentais

(capacidade para apreciar as atividades diárias, percepção de estar ativo e alerta,

sentimento de esperança para o futuro).

Tabela 9. Distribuição dos trabalhadores (nº e %) segundo pontuação das dimensões do Índice
de Capacidade para o Trabalho, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP.
São Paulo, 2017.

Dimensão
Pontuação

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidade para
o trabalho atual
comparada com
a melhor de toda
a vida

1 0 1 2 6 7 10 34 68 53 29

(0,5) (0,0) (0,5) (0,9) (2,8) (3,3) (4,7) (16,1) (32,2) (25,1) (13,7)

Capacidade para
o trabalho em
relação às
exigências do
trabalho

0 0 0 0 4 6 20 44 78 35 24

(0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (1,9) (2,8) (9,5) (20,9) (37,0) (16,6) (11,4)

Número atual de
doenças
diagnosticadas
pelo médico
(pontos)

--

64 19 31 33 28

--

36

-- -- --
(30,3) (9,0) (14,7) (15,6) (13,3) (17,1)

Perda estimada
para o trabalho
devido às
doenças

--
1 11 13 59 58 69

-- -- -- --
(0,5) (5,2) (6,2) (28,0) (27,5) (32,7)

Faltas ao
trabalho por
doenças nos
últimos 12 meses

--
5 5 17 65 119

-- -- -- -- --
(2,4) (2,4) (8,1) (30,8) (56,4)

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

--

9

-- --

48

-- --

154

-- -- --
(4,3) (22,7) (73,0)

Recursos
mentais

0 5 19 71 116
-- -- -- -- -- --

(0,0) (2,4) (9,0) (33,6) (55,0)

Na Tabela 9 estão indicadas as doenças/agravos referidas com maior

frequência pelos trabalhadores tanto em sua própria opinião como com relato de

diagnóstico médico, ou seja, com prevalência acima de 6%. A apresentação

detalhada de todos os agravos está no Anexo D - Tabela A.
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A Tabela 9 mostra que 08 das 10 situações com diagnóstico médico que

tiveram as maiores prevalências foram lesões ou agravos do sistema

musculoesquelético, variando entre 14,2% a 25,1%, e as exceções aos agravos

musculoesqueléticos foram a hipertensão arterial (24,6%) e os distúrbios emocionais

leves (16,1%).

Tabela 10. Distribuição dos trabalhadores (nº e %) segundo as principais doenças
autorreferidas, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo,
2017.

Doença
Opinião
própria

Diagnóstico
médico

nº % nº %
Lesão nos braços/mãos 29 13,7 53 25,1
Hipertensão arterial 9 4,3 52 24,6
Lesão nas costas 24 11,4 43 20,4
Doença musculoesquelética afetando os
membros 25 11,8 41 19,4
Dor nas costas que se irradia para a perna 23 10,9 39 18,5
Lesão em outras partes do corpo 8 3,8 36 17,1
Lesão nas pernas/pés 22 10,4 35 16,6
Distúrbio emocional leve 43 20,4 34 16,1
Doença da parte inferior das costas 21 10,0 31 14,7
Gastrite ou irritação duodenal 13 6,2 30 14,2
Obesidade 22 10,4 27 12,8
Doença na parte superior das costas 30 14,2 26 12,3
Outra doença musculoesquelética 4 1,9 24 11,4
Diabetes 6 2,8 24 11,4
Problema ou diminuição na audição. 12 5,7 23 10,9
Bócio ou outra doença da tireoide 1 0,5 21 10,0
Infecções repetidas no trato respiratório 9 4,3 20 9,5
Doença ou lesão da visão 7 6,1 16 7,6
Infecção das vias urinárias 1 0,5 15 7,1
Outra doença respiratória 5 2,4 14 6,6
Distúrbio emocional severo 5 2,4 14 6,6

Total 211 --- 211 ---
Obs.: o somatório dos percentuais não corresponde a 100,0% porque um mesmo trabalhador pode

ter referido um ou mais agravos

Na Tabela 10 as doenças/agravos são apresentadas agrupadas segundo

sistema ou categoria de doenças. Observa-se que este agrupamento traduz as
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prevalências das doenças isoladas, com as maiores frequências nas lesões

decorrentes de acidentes (79,1%), doenças musculoesqueléticas (80,6%), doenças

cardiovasculares (31,3%), doenças respiratórias (28%), distúrbios mentais (22,7%) e

doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos (22,7%).

Tabela 11. Distribuição dos trabalhadores (nº e %) segundo grupos de doenças citadas
com diagnóstico médico, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP.
São Paulo, 2017.

Doença/lesão
Diagnóstico

médico
nº %

Doença musculoesquelética nas costas, braços,
pernas ou outra parte 170 80,1
Lesão decorrente de um acidente 167 79,1
Doença cardiovascular 66 31,3
Doença respiratória 59 28,0
Distúrbio mental 48 22,7
Doença neurológica ou dos órgãos dos sentidos 48 22,7
Doença ou problema digestivo 72 34,1
Doença gênito-urinária 26 12,3
Doença da pele 14 6,6
Tumor ou câncer 10 4,7
Doença metabólica ou endócrina 81 38,4
Doença do sangue 10 4,7
Defeitos de nascimento 4 1,9
Outro distúrbio ou doença 4 1,9

Total 211 ---
Obs.: o somatório dos percentuais não corresponde a 100,0% porque um

mesmo trabalhador pode ter referido um ou mais agravos

4.3.4 Produtividade no trabalho

A Tabela 11 e o Gráfico 3 expõem os resultados das questões sobre

produtividade avaliadas a partir do WPAI-GH e com escores expressos em

percentuais. A variável “prejuízo total ao trabalho devido à saúde” englobando

absenteísmo e presenteísmo apresentou escore médio de 22,7% de prejuízo

(dp=29,8), com mediana de 0% e variando de 0 a 100%. As variáveis com maior
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comprometimento da produtividade foram “prejuízo às atividades diárias devido à

saúde” (escore médio = 24,7%), “prejuízo total ao trabalho devido à saúde” (escore

médio = 22,7%) e “presenteísmo” (escore médio = 21,2%). Absenteísmo por motivos

de saúde e absenteísmo por outros motivos tiveram os menores impactos no

comprometimento da produtividade, respectivamente com escores médios de 3,1% e

7%.

Tabela 12. Estatística descritiva dos escores* de produtividade no trabalho, Hospital Universitário
da Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo, 2017.

Questão nº Média Mediana Desvio Mínima Máxima
padrão

Absenteísmo 211 3,1 0,0 13,8 0,0 100,0
Presenteísmo 211 21,2 0,0 28,4 0,0 100,0
Prejuízo total ao trabalho devido à
saúde 211 22,7 0,0 29,8 0,0 100,0

Prejuízo às atividades diárias
devido à saúde 211 24,7 10,0 30,1 0,0 100,0

Absenteísmo não doença 211 7,0 0,0 17,1 0,0 100,0
* Escores expressos em percentuais variando de 0,0 a 100,0%

Gráfico 3. Distribuição dos escores (% médio) de produtividade no trabalho, Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo HU-USP. São Paulo, 2017.



59

4.4 ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS À PRODUTIVIDADE NO
TRABALHO

4.4.1 Análise bivariada

A tabela 12 contém os resultados das análises bivariadas para as variáveis

demográficas, sendo que nenhuma das variáveis descritas, revelou diferença

estatisticamente significativa com a produtividade.

Tabela 13. Estatística descritiva da produtividade no trabalho segundo variáveis demográficas,
Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São
Paulo, 2017.

Variável
Preservada Comprometida Total

p
nº % nº % nº %

Sexo

Masculino 18 78,3 5 21,7 23 100,0 1,000(F)

Feminino 143 76,1 45 23,9 188 100,0
Faixa etária (anos)

45,0 a 49,9 37 80,4 9 19,6 46 100,0 0,155(F)

50,0 a 54,9 67 72,8 25 27,2 92 100,0
55,0 a 59,9 45 73,8 16 26,2 61 100,0
60,0 e mais 12 100,0 0 0,0 12 100,0

Estado conjugal
Casado(a)/companheiro(a) / Vive
com companheiro(a) 94 77,0 28 23,0 122 100,0 0,765(Q)

Solteiro(a) / Separado(a) /
Divorciado(a) / Viúvo(a) 67 75,3 22 24,7 89 100,0

Escolaridade
Ensino Médio 76 73,1 28 26,9 104 100,0 0,412(Q)

Ensino Superior 27 75,0 9 25,0 36 100,0
Pós-Graduação 58 81,7 13 18,3 71 100,0

Renda familiar mensal (R$)

12.181,00 ou mais 42 79,2 11 20,8 53 100,0 0,618(Q)

8.433,00 a 12.180,00 48 78,7 13 21,3 61 100,0
4.685,00 a 8.432,00 71 73,2 26 26,8 97 100,0

Total 161 76,3 50 23,7 211 100,0
* (Q)=Teste de associação qui-quadrado  (F)=Teste exato de Fisher
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A Tabela 13 elenca os resultados das análises bivariadas relativas ao

histórico funcional. Houve diferença estatisticamente significativa quanto ao tempo

de contribuição no INSS (p=0,047), sendo o comprometimento da produtividade no

trabalho mais frequente entre os trabalhadores com 30 a 34,9 anos de contribuição

(35,2%) e entre os trabalhadores com 25 a 29,9 anos de contribuição (22,0%).

Também houve diferença estatisticamente significativa quanto à Divisão de

Enfermagem (p=0,040), sendo que as maiores prevalências de comprometimento da

produtividade no trabalho foram observadas entre os trabalhadores da Divisão

Pediátrica (34,1%) e entre os trabalhadores das divisões agrupadas como Pacientes

externos, Cirúrgica e Obstétrica-Ginecológica (24,6%).

A Tabela 14 apresenta as associações entre a capacidade para o trabalho e a

produtividade no trabalho. Observa-se que piores condições da capacidade para o

trabalho acompanharam maiores prevalências de comprometimento da

produtividade no trabalho. Na classificação da capacidade para o trabalho em quatro

categorias, o comprometimento da produtividade foi mais frequente entre os

trabalhadores com capacidade moderada (34,7%) ou baixa (93,8%) do que entre

aqueles com capacidade para o trabalho ótima (5,1%) ou boa (9,5%), e essa

associação foi estatisticamente significativa (p<0,001). Em função do número

pequeno de participantes em algumas categorias, a variável foi dicotomizada,

detectando-se que essa associação permaneceu (p<0,001), sendo que o

comprometimento da produtividade foi mais frequente entre aqueles com a

capacidade para o trabalho comprometida (45,5%) do que entre aqueles com

capacidade para o trabalho adequada (8,1%).
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Tabela 14. Estatística descritiva da produtividade no trabalho segundo variáveis do histórico
funcional, Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-
USP. São Paulo, 2017 Continua

Variável
Preservada Comprometida Total

p*
nº % nº % nº %

Categoria profissional
Enfermeiro 61 83,6 12 16,4 73 100,0 0,161(Q)

Técnico de Enfermagem 74 71,2 30 28,8 104 100,0

Auxiliar ou Atendente de

Enfermagem
26 76,5 8 23,5 34 100,0

Função
Chefia de enfermagem 12 85,7 2 14,3 14 100,0 0,296(Q)

Enfermeiro assistencial 49 83,1 10 16,9 59 100,0

Técnico de Enfermagem 74 71,2 30 28,8 104 100,0

Auxiliar ou Atendente de

Enfermagem
26 76,5 8 23,5 34 100,0

Anos de trabalho na instituição
Menos que 20,0 38 80,9 9 19,1 47 100,0 0,284(Q)

20,0 a 24,9 44 78,6 12 21,4 56 100,0

25,0 a 29,9 43 79,6 11 20,4 54 100,0

30,0 e mais 36 66,7 18 33,3 54 100,0

Anos de trabalho na profissão
Menos que 20,0 36 83,7 7 16,3 43 100,0 0,287(Q)

20,0 a 24,9 36 76,6 11 23,4 47 100,0

25,0 a 29,9 40 80,0 10 20,0 50 100,0

30,0 e mais 49 69,0 22 31,0 71 100,0

Anos de contribuição no INSS
Menos que 25,0 39 84,8 7 15,2 46 100,0 0,047(F)

25,0 a 29,9 46 78,0 13 22,0 59 100,0

30,0 a 34,9 46 64,8 25 35,2 71 100,0

35,0 e mais 28 84,8 5 15,2 33 100,0

Nº. de vínculos empregatícios
Único 151 77,0 45 23,0 196 100,0 0,356(F)

Dois 10 66,7 5 33,3 15 100,0

Horas trabalhadas na semana
Até 36,0 144 77,8 41 22,2 185 100,0 0,162(Q)

Mais de 36,0 17 65,4 9 34,6 26 100,0

Turno de trabalho
Manhã 44 72,1 17 27,9 61 100,0 0,141(Q)

Tarde 24 64,9 13 35,1 37 100,0

Noite 63 81,8 14 18,2 77 100,0

Administrativo 30 83,3 6 16,7 36 100,0
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Tabela 15. Estatística descritiva da produtividade no trabalho segundo variáveis do histórico
funcional, Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-
USP. São Paulo, 2017 Continuação

Variável
Preservada Comprometida Total

p*
nº % nº % nº %

Tempo diário de trajeto (minutos)
Até 59,9 66 75,0 22 25,0 88 100,0 0,286(Q)

60,0 a 119,9 69 81,2 16 18,8 85 100,0

120,0 e mais 26 68,4 12 31,6 38 100,0

Divisão de enfermagem
Administrativa e Clínica 39 88,6 5 11,4 44 100 0,040(F)

Pacientes externos,

Cirúrgica/Obstétrica-Ginecológica
95 75,4 31 24,6 126 100

Pediátrica 27 65,9 14 34,1 41 100

Total 161 76,3 50 23,7 211 100,0
* (Q)=Teste de associação qui-quadrado  (F)=Teste exato de Fisher

Tabela 16. Estatística descritiva da produtividade no trabalho segundo condição da capacidade para
o trabalho, Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-
USP. São Paulo, 2017.

Variável
Preservada Comprometida Total

p
nº % nº % nº %

4 categorias
Ótima 37 94,9 2 5,1 39 100,0 <0,001(F)

Boa 76 90,5 8 9,5 84 100,0
Moderada 47 65,3 25 34,7 72 100,0
Baixa 1 6,3 15 93,8 16 100,0

2 categorias
Adequada (ótima/boa) 113 91,9 10 8,1 123 100,0 <0,001(Q)

Inadequada (moderada/baixa) 48 54,5 40 45,5 88 100,0
Total 161 76,3 50 23,7 211 100,0

* (Q)=Teste de associação qui-quadrado  (F)=Teste exato de Fisher
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4.4.2 Análise múltipla (análise conjunta dos fatores associados)

Na Tabela 15, expõem-se os resultados da análise de regressão de Poisson,

dessa forma, mostrando os resultados da análise bivariada (variáveis com p<0,20 na

análise relatada no item 4.4.1) e o modelo final da análise múltipla dos fatores

associados à ocorrência de comprometimento da produtividade. O passo a passo da

modelagem está descrito no Anexo E.

O modelo final mostra que, considerando o efeito conjunto das variáveis, as

características/situações associadas à produtividade no trabalho, conforme a

amostra aqui estudada foram a capacidade para o trabalho, a Divisão de

Enfermagem e os anos de contribuição no INSS, por sua vez, o sexo foi incluso

como variável de controle.

Dessa forma, o risco para comprometimento da produtividade no trabalho

entre os trabalhadores com capacidade para o trabalho inadequada é 5,24 vezes o

risco dos trabalhadores com capacidade para o trabalho adequada (p<0,001).

Trabalhadores da Divisão Pediátrica apresentaram maior risco de

comprometimento da produtividade no trabalho (2,69 vezes o risco) do que os

trabalhadores das divisões agrupadas como a categoria de referência

(Administrativa e Clínica); e essa diferença foi estatisticamente significativa.

(p=0,023). As divisões agrupadas como Pacientes externos, Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação

à categoria de referência.

Os trabalhadores com 30,0 a 34,9 anos de contribuição no INSS assinalaram

ter 2,03 vezes o risco de ocorrência de comprometimento da produtividade no

trabalho quando comparados aos trabalhadores com menos de 25 anos de

contribuição; e essa diferença ficou no limite da significância estatística (p=0,050).

As demais faixas de tempo de contribuição não apresentaram diferenças

estatisticamente significativas em relação à categoria de referência.
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O sexo não apresentou associação estatisticamente significativa com o

comprometimento da produtividade no trabalho (p=0429), mas foi mantido na

modelagem como variável de controle. A avaliação do ajuste por meio do teste de

Pearson ( 2=153,91; p=0,994) mostrou boa qualidade do modelo final.

Tabela 15. Análise dos fatores associados ao comprometimento da produtividade no trabalho,
Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário da Universidade de São Paulo HU-USP. São
Paulo, 2017.

Variável
Bivariada Múltipla

RP IC95% (RP) p RP IC95% (RP) pInf. Sup. Inf. Sup.
Capacidade para o

trabalho
Adequada (ótima / boa) 1,00 1,00
Inadequada (moderada /
baixa) 5,59 2,95 10,58 <0,001 5,24 2,79 9,85 <0,001

Divisão de enfermagem
Administrativa e Clínica 1,00 1,00
Pacientes externos, cirúrgica
e Obstétrica-Ginecológica 2,17 0,90 5,23 0,086 1,95 0,84 4,51 0,121

Pediátrica 3,00 1,19 7,62 0,020 2,69 1,14 6,33 0,023
Anos de contribuição no

INSS
Menos que 25,0 1,00 1,00
25,0 a 29,9 1,45 0,63 3,34 0,386 1,31 0,60 2,88 0,502
30,0 a 34,9 2,31 1,09 4,91 0,029 2,03 1,00 4,12 0,050
35,0 e mais 1,00 0,35 2,87 0,994 0,90 0,35 2,31 0,820

Turno de trabalho
Manhã 1,00 --
Tarde 1,26 0,69 2,29 0,447 -- -- -- --
Noite 0,65 0,35 1,22 0,180 -- -- -- --
Administrativo 0,60 0,26 1,38 0,228 -- -- -- --

Faixa etária (anos)
45,0 a 49,9 1,00 --
50,0 a 54,9 1,39 0,71 2,73 0,341 -- -- -- --
55,0 e mais 1,12 0,54 2,33 0,761 -- -- -- --

Categoria profissional
Enfermeiro 1,00 --
Técnico de Enfermagem 1,75 0,96 3,20 0,066 -- -- -- --
Auxiliar ou Atendente de
Enfermagem 1,43 0,64 3,18 0,379 -- -- -- --

Horas trabalhadas na
semana

Até 36,0 1,00 --
Mais de 36,0 1,56 0,86 2,83 0,142 -- -- -- --

Sexo
Masculino 1,00 1,00
Feminino 1,10 0,49 2,50 0,818 0,78 0,43 1,43 0,429
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS QUANTITATIVOS

A discussão dos resultados desta pesquisa está dividida em Parte 1 e Parte 2,

correspondendo, respectivamente, à etapa quantitativa caracterização da população

do estudo, a análise descritiva da produtividade e da capacidade para o trabalho,

bem como suas respectivas análises de associações e a etapa qualitativa.

No tocante à população estudada, observou-se uma predominância de

trabalhadores do sexo feminino (89,1%), a maioria (65,5%) entre 45,0 e 54,9 anos

de idade, sendo que a média etária foi de 53 anos (dp=4,3 anos), com mediana 53,0

anos e variando de 45 a 71 anos, casado(a) ou com companheiro(a) (57,8%). A

maior proporção de trabalhadores tinha escolaridade de nível superior (50,7%),

incluindo 33,6% com pós-graduação. Quanto ao salário, 54% dos trabalhadores

apresentavam renda familiar a partir de 9 salários mínimos mensais (R$ 8.433,00 ou

mais).

De acordo com a pesquisa nacional realizada pelo Conselho Federal de

Enfermagem (COFEN), em 2015, tem-se ainda uma enfermagem com

predominância feminina, apontando uma tendência à masculinização na categoria

que vem ocorrendo desde o início da década de 1990 (Machado et al., 2016). Um

estudo em um Hospital Universitário no Rio Grande do Norte confirma essa

predominância (81,48%) (Oliveira, 2016). Outras pesquisas corroboraram esses

resultados: um hospital israelense conta com a presença de 87,3% trabalhadores do

sexo feminino (Carel et al., 2013); e um estudo multicêntrico também identificou que

a maioria (92%) da sua amostra era de trabalhadoras (Cordeiro, Araújo, 2017).

Observou-se que a média etária dos participantes era de 53 anos, com isso,

evidenciando um perfil ainda jovem. E isso vem a corroborar a pesquisa do COFEN

(2015), na qual 40% dos trabalhadores de enfermagem encontravam-se entre 36 a

50 anos de idade; 38%, entre 26-35 anos; 2%, acima de 65 anos, evidenciando uma

enfermagem “em pleno rejuvenescimento” (Machado et al., 2016).

Pesquisa realizada anteriormente por Silva (2016), na mesma instituição, traz

resultados cuja média etária foi de 41,6 anos variando entre 23 a 65 anos. Pesquisa
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com enfermeiras asiáticas de unidades de emergência e cuidado crítico de hospitais

públicos identificaram uma faixa etária entre 31 a 40 anos (44,8%) (Rahman, Munin,

Naing, 2017).

Chama atenção a idade média dos trabalhadores, entretanto, em vista do

Programa de Incentivo de Demissão Voluntária (PIDV), que aconteceu em 2015, os

trabalhadores mais velhos beneficiaram-se com o programa e saíram da instituição

(Universidade de São Paulo, 2015).

Quanto ao nível de escolaridade, metade dos trabalhadores tinha nível

superior; e, desses, aproximadamente 34%, com pós-graduação. Isso pode refletir

uma enfermagem que está na terceira fase de “Maturidade Profissional”, em que os

profissionais estão em pleno desenvolvimento de suas atividades cognitivas,

técnicas e práticas de enfermagem, isto é, em pleno domínio de suas habilidades

(Machado et al., 2016). Outro fator a ser considerado é que a instituição estudada

visa ao ensino e à pesquisa e, além disso, tinha plano de carreira,

consequentemente, estimulava os trabalhadores a realizarem cursos de pós-

graduação e a especializarem-se. Todavia, atualmente, o plano de carreira está

provisoriamente suspenso.

Ao tratar da renda familiar, discute-se o cenário privilegiado desses

trabalhadores com relação aos vencimentos, diferente da realidade de outras

instituições.

No que diz respeito às características funcionais, a predominância são

técnicos e auxiliares de enfermagem, representando 65,4% do total de

trabalhadores, sendo que 34,6% dos trabalhadores eram enfermeiros. Dentre os 73

enfermeiros, destaca-se que 80,8% exerciam funções assistenciais e 19,2%

estavam em cargos de liderança e/ou gestão. A predominância da categoria técnico

e auxiliar de enfermagem no estudo reforça a realidade nacional encontrada em

outros estudos (Machado et al., 2016; Silva, 2016).

Quanto ao tempo na instituição, 77,7% dos trabalhadores tinham 20 ou mais

anos de casa, sendo que a média de tempo foi de 24 anos (dp=6,8 anos), com

mediana de 25 anos e variando de 5 a 36,0 anos. Entre os trabalhadores, 33,6%

tinham 30 ou mais anos na profissão, com média de 25,5 anos (dp=6,6 anos), com
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mediana de 26 anos e variando de 6 a 46 anos. E 50,2% dos participantes do estudo

informaram que contribuíam há 30,0 anos ou mais para o Instituto Nacional de

Seguro Social (lNSS), sendo a média de 28,9 anos (dp=6,1 anos), com mediana de

29,0 anos e variando de 11 a 49 anos. Trata-se de um grupo de profissionais que

são concursados, com um salário acima da realidade brasileira e,

consequentemente, contribuem com o INSS, permanecendo na instituição com um

só vínculo empregatício.

Aliado ao salário e ao investimento da instituição no desenvolvimento da

carreira, o tempo de permanência no hospital tende a ser grande e pode ser

explicado pela satisfação no trabalho. Segundo Hayes, Bonner e Pryor (2010), em

uma pesquisa de revisão, foi apontada a existência de fatores influenciadores da

satisfação no trabalho, como, por exemplo: autonomia, estratégias de

enfrentamento, interação com os colegas, atendimento direto ao paciente, políticas

organizacionais, adequação de recursos e oportunidades educacionais. Outro

estudo sugere que a satisfação no trabalho varia em diferentes áreas de

especialidades do trabalho da enfermagem e nas diferentes formas de organização

do trabalho (Ultriainen, Kyngas, 2009). Ademais, pesquisas evidenciam que os

gerentes de enfermagem têm um papel crucial para aumentar a satisfação no

trabalho (Hayes, Bonner, Pryor, 2010), com isso, fortalecendo as relações

interpessoais e facilitando a capacidade da enfermagem de prestar assistência com

qualidade (Ultriainen, Kyngas, 2009). Lu et al. (2012) descreveram, em seu estudo,

que a satisfação no trabalho dos enfermeiros no contexto hospitalar está

intimamente relacionada com as condições de trabalho, com o ambiente

organizacional, estresse no trabalho, conflito de papéis e ambiguidade,

percepção e conteúdos do papel, comprometimento organizacional e profissional.

Uma limitação desta pesquisa foi a não identificação dos participantes que

estão aposentados, pois, no Brasil, a transição para aposentadoria não implica saída

do mercado de trabalho, visto que o país permite que os aposentados acumulem o

provento da aposentadoria com outro trabalho. Assim, esses trabalhadores vão

permanecendo no trabalho sem uma orientação e um planejamento e, muitas vezes,

saem do mercado de trabalho despreparados e sem um rumo a seguir, tornando-se
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indivíduos angustiados e deprimidos. Portanto, cabe ao governo, aos gestores, aos

pesquisadores e ao próprio trabalhador envolverem-se e planejarem a preparação

para aposentadoria (França, 2010; França, 2012; França, Seidl, Murta, 2015).

Ainda quanto às características funcionais, 36,5% dos trabalhadores atuavam

em horário noturno. O trabalho noturno na área de enfermagem é imprescindível,

pois é preciso prestar cuidados à população nas 24 horas do dia. A literatura

evidenciou que, apesar de o trabalho noturno ser indispensável nessa profissão,

existem fatores impactantes que ocorrem na saúde desses trabalhadores ‒ como

alterações endócrinas, distúrbios do sono, hipertensão, desconforto gástrico e

postural, estresse, depressão, isolamento social, diminuição ou ausência de lazer,

repercussões nas relações familiares e na vida social e isolamento entre unidades

que dificultam a comunicação. Por sua vez, o horário noturno possibilita a

flexibilidade de horários, o que facilita um duplo vínculo empregatício (Beinner et al.,

2015; Reis, Braga, Luiz, 2015; Silva, Carvalho, Cardim, 2017). Desse modo, a

realização de medidas de prevenção, promoção e recuperação da saúde do

trabalhador é fundamental para esses trabalhadores de enfermagem, em que é

necessária a realização de atividades de identificação e redução de riscos à saúde

desse grupo em especial, que possui ritmo biológico alterado e necessidades

psíquica, social e econômica (Reis, Braga, 2015).

Quanto às restrições ao trabalho, 71% dos trabalhadores referiram não

apresentar restrições para execução das suas atividades laborais, 24,2% relataram 1

a 3 tipos de restrições, e 4,8% relataram 4 ou mais tipos de restrições. Observou-se

que os tipos de restrições mais frequentes foram: transferência de pacientes para o

leito, maca e/ou cadeira (19,4%), encaminhamento de pacientes em maca e/ou

cadeira de rodas entre as unidades (19%), higienização de pacientes em alta-

dependência para os cuidados de enfermagem (10,9%) e outras restrições não

especificadas (10,4%) como por exemplo, ficar em pé e cuidado direto ao paciente.

Em consonância a esses achados, pôde-se perceber que, na percepção do

profissional quanto à restrição, predominou a resposta negativa, isto é, negaram

restrição. Esse resultado evidencia que, apesar de os trabalhadores estarem em

fase de envelhecimento, eles referiram não apresentar restrição nas suas atividades
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laborais. De fato, a literatura nacional e internacional discute que não

necessariamente a idade interfere na capacidade e na produtividade dos

trabalhadores, e, sim as exigências, às diferentes demandas de trabalho e, o quanto

o ambiente e a forma de organização do trabalho que influencia na capacidade e

produtividade deles (Rodrigues, Bretas, 2015; Crawford et al., 2016). Isto é, as

alterações que ocorrem no processo do envelhecimento podem acarretar um

comprometimento da capacidade física, entretanto não afeta necessariamente o

desempenho no trabalho, podendo resultar em uma diminuição de alguns aspectos

do trabalho físico. Há evidências de que a exposição, em longo prazo, ao trabalho

exigente aumenta o impacto da deterioração (Crawford et al., 2016).

Nesse sentido, chama atenção 29% responderam que apresentam algum tipo

de restrição. Uma limitação do estudo foi que não se sabe se esses trabalhadores

tinham Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), pois isso vai refletir diretamente no

tipo de atividade que o trabalhador está apto ou não a realizar. Todavia muitos

trabalhadores que apresentam qualquer tipo de restrição, muitas vezes, retornam ao

trabalho, continuam no mesmo setor e não são adaptados às novas condições ou

transferidos para setores que demandam menos carga de trabalho, por conseguinte,

provocando constrangimentos e sobrecarregando os seus colegas. Outro fator a ser

considerado, muitos trabalhadores omitem as suas limitações por medo,

constrangimento e vários motivos comprometendo a sua saúde. Silva e Baptista

(2013) afirmam que vivenciar um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho

pode trazer consequências fisiológicas e limitações ao trabalhador, em que este vai

vivenciar e conviver com esse adoecimento particularmente e lidar com as

dificuldades do cotidiano, desse modo, reinventando o sentido de sua vida.

As restrições afastam o trabalhador do ambiente laboral evitando, assim, a

exposição à determinada atividade e o agravamento da doença, entretanto elas

trazem consequências no funcionamento dos serviços de saúde, impactando no

quantitativo de pessoal e certamente na qualidade da segurança do paciente

(Gurgueira, Alexandre, 2006; Silva, Baptista, 2013).

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, em 2016, a quantidade

de clientes registrados nos serviços de reabilitação profissional do INSS aproximou-
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se de 46,3 mil pessoas. O que correspondeu a um acréscimo de 9,6% em relação ao

ano anterior. Outra problemática é o quadro médico pericial do INSS, que vem

reduzindo ano a ano sem reposição por não autorização de concurso público, com

isso, trazendo problemas na demora dos agendamentos das perícias. Nesse mesmo

ano, foram realizados 6.847.993 milhões de exames médicos periciais, dos quais

4.832.507 milhões, em torno de 70.6%, tiveram conclusão favorável. Ressalta-se

que dentre as conclusões desfavoráveis estão as de causa administrativa, tais como

falta de carência e de qualidade de segurado, nas quais, embora a perícia médica

tenha reconhecido a existência de incapacidade laborativa, não houve

enquadramento legal para a concessão do benefício. Assim, esses trabalhadores

ficam sem receber o seu benefício e, com isso, buscam empregos temporários,

mesmo sem condições físicas ou mentais, para o seu sustento e de sua família.

Dados levantados em um Hospital Universitário de Campinas evidenciaram

que, dos trabalhadores que apresentaram laudos médicos, 36% eram da equipe de

enfermagem. Isso confirma que a profissão da enfermagem se destaca nesse tipo

de problemática (Gurgueira, Alexandre; 2006).

Com relação à média do escore do ICT, essa foi de 37,8 pontos (dp=6,6), com

mediana de 38,0 pontos e variando de 9 a 49 pontos. Observou-se que 58,3%

tiveram capacidade para o trabalho adequada (ótima ou boa) e 41,7% dos

trabalhadores apresentaram capacidade para o trabalho inadequada (moderada ou

baixa).

Diante desse cenário, detectou-se que cerca de 60% dos profissionais

revelaram uma capacidade para o trabalho adequada mesmo sendo trabalhadores

em fase de envelhecimento. Ao considerar as dimensões do modelo da capacidade

para o trabalho, evidenciou-se que esses trabalhadores apresentaram uma

autopercepção positiva com relação a essas. Esses resultados corroboram uma

pesquisa realizada nessa mesma instituição, em 2015, com todos os trabalhadores

de enfermagem, quando 61,8% declararam uma capacidade para o trabalho

adequada (Silva, 2016). Isso pode refletir que esses trabalhadores estão mantendo

estável a sua capacidade para o trabalho.
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Esse resultado confirma um estudo de revisão que evidenciou uma boa

capacidade referida para o trabalho entre os enfermeiros, embora seja considerável

o número de trabalhadores que se julgam com baixa ou moderada capacidade para

o trabalho (Cossi et al., 2015).

Nessa direção, com o envelhecimento, os sistemas fisiológicos são

modificados e diminuem determinadas funções no organismo. As alterações vão

ocorrendo nos indivíduos diferentemente, o grau e a extensão variam amplamente

entre eles. Entretanto os trabalhadores mais velhos podem compensar suas perdas

funcionais relacionadas ao trabalho mediante estratégias e habilidades adquiridas

por meio da experiência. Outros podem ter mais resistência e força física que os

mais jovens. A memória e o tempo de reação diminuem com a idade, mas estudos

evidenciaram que o desempenho no trabalho não será afetado, uma vez que os

indivíduos mais velhos compensam qualquer declínio por meio da experiência,

melhor julgamento e conhecimento específico do trabalho. A capacidade de

raciocinar, motivações em aprender, responsabilidade, compromisso e competência,

também, podem auxiliar os trabalhadores mais velhos a compensarem quaisquer

mudanças e manterem o desempenho no trabalho. A sabedoria, a inteligência e

suas habilidades linguísticas não se alteram até os 70 anos (Crawford et al., 2016;

Martinez, 2018).

Vale atentar para os trabalhadores com capacidade comprometida (41,7%),

aos quais ações devem ser direcionadas. Cossi et al. (2015) referem que vários

fatores podem influenciar na incapacidade para o trabalho, como, por exemplo, a

forma de organização no trabalho, o número insuficiente de recursos humanos,

atividades repetitivas e monótonas, tempo na instituição (Cossi et al., 2015). É

importante levar em conta as particularidades desses indivíduos para que os motivos

para tal problema sejam apontados e solucionados pelas suas instituições

empregadoras (Cossi et al., 2015; Cordeiro et al., 2016).

No que tange aos recursos mentais, notou-se que 187 (88,6%) dos

trabalhadores ocuparam as duas melhores posições (capacidade para apreciar as

atividades diárias, percepção de estar ativo e alerta, sentimento de esperança para o

futuro). Porém pesquisas mostram que as cargas psíquicas são as mais presentes
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entre os trabalhadores de enfermagem e impactam na capacidade para o trabalho

(Mininel et al., 2013; Cordeiro et al., 2016).

Nessa direção, os transtornos mentais vêm chamando atenção, segundo

estatísticas da Previdência Social, em 2016, os distúrbios mentais e de

comportamento ficaram em quarto lugar como aposentadoria por invalidez, atrás das

neoplasias, doenças do sistema circulatório e doenças do sistema osteoarticular e

do tecido conjuntivo. E, também, ocuparam o quarto lugar em auxílio doença, atrás

de lesões por envenenamento, doenças do aparelho digestivo, doenças do sistema

osteoarticular e do tecido conjuntivo (Anuário Estatístico Previdência Social, 2016).

Quanto a doenças/agravos referidos com maior frequência pelos

trabalhadores, tanto em sua própria opinião como com relato de diagnóstico médico,

aquelas que tiveram as maiores prevalências foram lesões ou agravos do sistema

musculoesquelético, variando entre 14,2% a 25,1%, e as exceções aos agravos

foram a hipertensão arterial (24,6%) e os distúrbios emocionais leves (16,1%).

Segundo estatísticas, em 2016, foram registrados no INSS em torno de 578,9

mil acidentes do trabalho. Destes, os mais incidentes foram lesões no ombro

(21,76%), sinovite (11,77%) e tenossinovite e dorsalgia (6,15%). Nas doenças do

trabalho, as partes do corpo mais incidentes foram o ombro, o dorso (inclusive,

músculos dorsais, coluna e medula espinhal) com 18,84% e 11,75%,

respectivamente (Anuário Estatístico Previdência Social, 2016).

Nesse sentido, Martinez (2018, p.452) define que “o Envelhecimento

Funcional do Trabalhador é o comprometimento da capacidade para o trabalho,

podendo ocorrer de forma precoce, antecipando-se ao envelhecimento cronológico”

e define capacidade para o trabalho “[...] como uma condição física e mental que o

trabalhador dispõe para fazer frente às demandas de seu trabalho” (Martinez, 2018,

p.452-3).

Entretanto essa problemática não necessariamente afeta o desempenho no

trabalho, pois a saúde pode ser influenciada por vários fatores, como o estilo de

vida, atividade física e alimentação. Sendo assim, embora a maioria dos empregos

não exija que os trabalhadores trabalhem com capacidade física plena, alguns

trabalhadores mais velhos, com empregos que exigem muito esforço físico, podem



73

estar trabalhando no limite ou próximo de sua capacidade e podem, portanto, estar

mais expostos às lesões musculoesqueléticas ou crônicas. Em outras palavras, a

propensão à lesão está mais relacionada à diferença entre as demandas do trabalho

e a capacidade de trabalho do trabalhador do que com a idade (Eurofound, 2012;

Crawford et al., 2016; Martinez, 2018).

Individuou-se que no agrupamento de doenças/agravos segundo sistema ou

sua categoria traduz as prevalências das doenças isoladas, com as maiores

frequências nas lesões decorrentes de acidentes (79,1%), doenças

musculoesqueléticas (80,6%), doenças cardiovasculares (31,3%), doenças

respiratórias (28,0%), distúrbios mentais (22,7%) e doença neurológica ou dos

órgãos dos sentidos (22,7%).

Nesse contexto, evidenciou-se um perfil de trabalhadores com predominância

de doenças cardiovasculares, respiratórias, doença neurológica ou dos órgãos dos

sentidos, chamando atenção às lesões ou aos agravos do sistema

musculoesquelético e os distúrbios emocionais leves.

Na verdade, os trabalhadores em processo de envelhecimento estão mais

suscetíveis a contrair problemas de saúde, como, por exemplo, doenças crônicas ou

distúrbios musculoesqueléticos, o que se confirmou nesta pesquisa, em que cerca

de 70% dos profissionais relataram apresentar duas ou mais doenças, sendo que as

doenças com maior prevalência foram as musculoesqueléticas (80,6%), e isso

confirma o que vem sendo descrito em vários estudos (Mininel, Baptista, Felli, 2011;

Guimarães, Felli, 2016; Crawford et al., 2016; Silva, 2016).

Nessa direção, destacam-se os distúrbios emocionais leves e os distúrbios

mentais como doenças autorreferidas pelos trabalhadores. Um estudo de revisão

sistemática relaciona os distúrbios mentais como principais índices de iatrogenias no

ambiente de trabalho, insatisfação do cliente, irritabilidade e acidentes biológicos

(Gärtner et al. 2010). Mininel et al. (2013) ressaltam as cargas fisiológicas (37%) e

psíquicas (36%) como as principais queixas relacionadas à exposição ocupacional

dos trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário no Centro-Oeste do

Brasil, com isso, evidenciando o impacto das doenças ocupacionais no absenteísmo

dos profissionais de enfermagem. Posto isso, verifica-se que são necessários
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investimentos institucionais na vigilância da saúde dos trabalhadores. Pesquisa

longitudinal realizada com 11 países europeus demonstrou que investimentos na

redução do estresse no trabalho são fundamentais nas políticas que visam manter a

capacidade de trabalho no início da velhice (Reinhardt, Wahrendorf, Siegrist,

2013).Notou-se, neste estudo, que as lesões por acidente (79,1%) ocuparam o

segundo lugar como doenças autorreferidas pelos trabalhadores. A ocorrência de

demandas mais exigentes e ambientes não sustentáveis devido a fatores como falta

de equipamentos adequados, escassez de recursos humanos, falta de ergonomia no

ambiente de trabalho, falta de readequações para o trabalhador, podem acarretar

processos de desgaste, fadiga, acidentes de trabalho, ocasionando, muitas vezes,

lesões e afastando o trabalhador do seu ambiente de trabalho provisória ou

permanentemente (Eurofound, 2012; Mininel et al., 2013).

Quando se trata das respostas do ICT no item das doenças autorreferidas

(opinião própria e diagnóstico médico), as respostas tendem a apresentar

proporções mais elevadas na opinião própria do que no diagnóstico médico

(Martinez, Latorre, Fisher, 2015; Silva, 2016). No presente estudo, observou-se

inversão desse padrão, com maiores proporções de respostas nas opções de

diagnóstico médico do que na opinião própria na maioria dos agravos avaliados. Isso

pode ter ocorrido porque os participantes privilegiaram a informação do diagnóstico

médico devido ao não entendimento do participante no momento do preenchimento

do instrumento, mesmo com as orientações exaustivas da pesquisadora. Embora

haja um prejuízo no estabelecimento do perfil de doenças autorreferidas na opinião

própria, considerou-se que não houve viés quanto ao computo do escore do ICT e

demais análises decorrentes, pois o cálculo do escore considerou somente as

doenças apontadas como presentes por diagnóstico médico.

Quanto à análise da produtividade em que a variável de desfecho foi o

“prejuízo total ao trabalho devido à saúde”, englobando absenteísmo e

presenteísmo, deu-se escore médio de 22,7% de prejuízo (dp=29,8), com mediana

de 0% e variando de 0 a 100,0%. As variáveis com maior comprometimento da

produtividade foram “prejuízo às atividades diárias devido à saúde” (escore médio =

24,7%), “prejuízo total ao trabalho devido à saúde” (escore médio = 22,7%) e
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“presenteísmo” (escore médio = 21,2%). Absenteísmo por motivos de saúde e

absenteísmo por outros motivos tiveram os menores impactos no comprometimento

da produtividade, respectivamente, com escores médios de 3,1% e 7%. Esses

resultados evidenciaram maiores impactos no comprometimento da produtividade no

escore prejuízo às atividades diárias devido à saúde e prejuízo total no trabalho

devido à saúde, em que aproximadamente ¼ da média do score de produtividade da

população estudada resultou em comprometimento da produtividade.

Por sua vez, absenteísmo por motivos de saúde e absenteísmo por outros

motivos tiveram os menores impactos no comprometimento da produtividade,

respectivamente, com escores médios de 3,1% e 7%. Mas, chama atenção na

dimensão 5 quando avaliamos a capacidade para o trabalho apresentou um

percentual de 44,6% de faltas no trabalho por doença nos últimos 12 meses.

Um estudo nacional que estudou as taxas de absenteísmo por motivo de

doença revelou que a enfermagem é uma das profissões que apresentaram maiores

taxas de absenteísmo (Primo, Pinheiro, Sakurai, 2010).

Dessa maneira, o comprometimento da produtividade pode estar relacionado

com a ausência ou presença do trabalhador no ambiente de trabalho por várias

razões. Na verdade, o mercado atual está muito competitivo, dinâmico e

individualista, por conseguinte, gerando um esforço físico e emocional do

profissional que, muitas vezes, ultrapassa o limite de sua capacidade e, diante das

exigências institucionais, submete-se ao trabalho insalubre em que pode afetar a

saúde do trabalhador, predispor ao adoecimento e, consequentemente, ao

absenteísmo (Martinato et al., 2010).

Nesse contexto, entende-se por absenteísmo a falta do empregado ao

trabalho, o que, por sua vez, é um dos maiores problemas para equipe de

enfermagem, podendo desencadear em cascata o adoecimento dos trabalhadores

de enfermagem, gerado não apenas pela falta de alguns profissionais na equipe,

mas impulsionado, também, pelo empenho dos demais em manter a qualidade do

cuidado ao cliente (Martinato et al., 2010).

Desse modo, para manter a qualidade de vida no trabalho, as organizações

precisam preocupar-se não só com ambiente físico, mas, principalmente, com os
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aspectos psicológicos e físicos dos trabalhadores, cujo principal objetivo seja a

implementação de programas voltados para atender às necessidades humanas

básicas dos trabalhadores visando oferecer melhor qualidade de vida para a

restruturação do setor produtivo (Carvalho et al., 2013).

Nessa direção, o presenteísmo é definido como o trabalhador que vai doente

para o seu trabalho ou a presença do trabalhador doente no trabalho (Primo,

Pinheiro, Sakurai, 2010; Huver et al., 2012). Isso vai impactar na piora da condição

de saúde do trabalhador (Huver et al., 2012), na ocorrência de acidentes

comprometendo a segurança do trabalhador doente e daqueles que estão no seu

ambiente laboral (Primo, Pinheiro, Sakurai, 2010).

Em termos de saúde, a realidade atual é preocupante, a falta de recursos no

setor de saúde e o aumento dos gastos em saúde para a população, logo,

impactando nos custos em saúde. Quanto aos custos da doença, ela é mensurada

por meio de custos diretos e refere-se aos custos médicos, e os custos indiretos

absenteísmo, presenteísmo, perda de produtividade e morte prematura (Soàrez et

al., 2007).

Entretanto essa problemática do presenteísmo torna-se desconfortável

perante o absenteísmo, pois, enquanto se pode mensurar o número de ausências

que o trabalhador apresenta, já para mensurar o presenteísmo é necessária uma

mensuração qualitativa por meio de pesquisas muito caras e, ainda, com dados não

confiáveis (Huver et al., 2012).

Dados da União Europeia mostram um custo total estimado entre 1,5% e

4,0% do Produto Interno Bruto (PIB) relacionado ao absenteísmo por doença devido

à incapacidade ao trabalho, acidente ou lesão (European Foundation for the

Improvement of Living and Working Conditions Preventing, 2010). Ademais,

estudiosos afirmam que os empregadores lutam com o alto custo dos cuidados de

saúde, a perda de produtividade e o volume de negócios em sua força de trabalho

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Preventing, 2010; Garcia, 2011; Sears et al., 2013).As relações entre o bem-estar e

os resultados em geral sugerem que a implementação de uma solução de melhoria
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do bem-estar possa ser significativa e impactante no desempenho da empresa

(Sears et al., 2013).

No tocante a como o absenteísmo devido a problemas de saúde é visto

mundialmente, em países desenvolvidos, os sistemas de saúde e seguro de saúde

apoiam e cuidam dos funcionários que são confrontados com a doença. Porém, nos

países de renda média e baixa, o absenteísmo é visto como um descaso em que os

trabalhadores não têm apoio suficiente e nem suporte de saúde. E,

consequentemente, os empregadores vão arcar com o ônus da perda de

produtividade (Guariguata, Beer, Hough, 2012).

É importante ressaltar o investimento das instituições para a segurança no

ambiente de trabalho. Essa medida pode ser adotada por meio de programas de

prevenção de acidentes, uso de equipamentos de proteção individuais e coletivos,

além da análise e do gerenciamento de riscos; reduzindo custos com o seguro

contra acidente do trabalho, acarretando a diminuição no número de afastamentos e

de absenteísmos, por conseguinte, reduzindo as perdas na produção (Adorno

Junior, Freitas, 2016).

No que tange as ações voltadas para a problemática em questão dessa

Instituição pesquisada, a pesquisadora colabora e conta com o auxílio e apoio do

Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário da Universidade de São

Paulo HU-USP, afim da identificação e intervenções voltadas para a melhoria do

processo de trabalho, das condições de saúde do trabalhador através de um Grupo

de Estudo de Saúde do Trabalhador criado e coordenado pela própria pesquisadora.

Esse grupo é composto por trabalhadores da Instituição e um docente da Escola de

Enfermagem da Universidade de São Paulo.

Outro fator importante é o efeito do trabalhador sadio, presente em estudos

transversais em epidemiologia ocupacional que, muitas vezes, exclui o possível

doente das pesquisas. Os resultados deste estudo evidenciaram uma prevalência

na capacidade inadequada significativa (41,7%), ao considerar que o trabalhador

com saúde comprometida pode ter-se afastado da instituição no período da coleta

de dados, subestimando os resultados reais sobre a capacidade para o trabalho

nessa Instituição Dessa maneira, este efeito pode levar à subestimativa dos riscos
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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, por demissões e por outros motivos (Silva Junior et al., 2013; Codeiro,

Araújo, 2016; Oliveira, 2016).

Com relação aos resultados das análises bivariadas para as variáveis

demográficas, nenhuma das variáveis descritas apresentou diferença

estatisticamente significativa com a produtividade no trabalho.

Quanto aos resultados das análises bivariadas relativas ao histórico funcional,

deu-se diferença estatisticamente significativa quanto ao tempo de contribuição no

INSS (p=0,047), sendo que o comprometimento da produtividade no trabalho foi

mais frequente entre os trabalhadores com 30 a 34,9 anos de contribuição (35,2%) e

entre os trabalhadores com 25 a 29,9 anos de contribuição (22,0%).

E, quando analisados os fatores associados à produtividade no trabalho, o

comprometimento da produtividade no trabalho foi mais frequente entre os

trabalhadores com 30 a 34,9 anos de contribuição (35,2%) e entre os trabalhadores

com 25,0 a 29,9 anos de contribuição (22%). As maiores prevalências de

comprometimento da produtividade no trabalho foram observadas entre os

trabalhadores da Divisão Pediátrica (34,1%) e entre os trabalhadores das divisões

agrupadas como Pacientes Externos, Cirúrgica e Obstétrica-Ginecológica (24,6%).

O modelo final mostrou que, considerando o efeito conjunto das variáveis, as

características/situações associadas ao comprometimento da produtividade no

trabalho, na população estudada, foram a capacidade para o trabalho, a Divisão de

Enfermagem e os anos de contribuição no INSS, e o sexo foi incluso como variável

de controle.

Quanto aos anos de trabalho e ao tempo de contribuição no INSS, esses

resultados podem ser justificados pela exposição longa desse trabalhador às

demandas físicas e mentais no mesmo ambiente de trabalho comprometendo a sua

produtividade. Diferente do que Umman e Grazziano (2012) afirmam, que quanto

maior o tempo de trabalho na unidade, menor a limitação relacionada à realização

de tarefas e menor dificuldade em lidar com as pessoas no trabalho, onde a
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permanência e a manutenção em determinado setor facilitam a negociação e ajustes

na execução do trabalho.

É importante ressaltar que esses trabalhadores contribuem com o Instituto

Nacional de Seguro Social (INSS) de 25 a 30 anos, e que muitos deles já devem ser

aposentados e continuam trabalhando ou em fase de pré-aposentadoria. Esses

resultados chamam atenção para a importância do preparo e do planejamento da

aposentadoria (França, 2012; França, Seild, Murta, 2015).

Nesse contexto, a aposentadoria é uma fase que pode trazer transformações

para o ser humano com repercussões na sua própria vida. As sociedades

capitalistas supervalorizam o trabalho na vida dos seres humanos e, quando ele

deixa de ser vivenciado, ou pela aposentadoria ou pelo desemprego, compromete a

qualidade do envelhecimento/velhice do indivíduo, principalmente se lhe faltarem

habilidades e condições (individuais, sociais e econômicas) para incorporar e

priorizar outras atividades e outros valores em sua vida (Souza, Matias, Bretas,

2010).

Nesse sentido, a literatura descreve, a partir de vários autores, que existem

fatores de proteção para adaptação à aposentadoria como investimento financeiro,

planejamento partilhado com cônjuge (Noone, Stephens, Alpass, 2010), lazer,

escolaridade, manutenção de vínculos na comunidade (Argimon, Stein, 2005),

autoeficácia, senso de domínio, locus de controle, atividade voluntária (Duarte, Melo-

Silva, 2009; Muratore, Earl, 2010), rede social positiva, laços familiares (França,

Carneiro, 2009; Oliveira, Torres, Albuquerque, 2009), mudança no estilo de vida,

atividade física e de lazer (França, Vaughan, 2008; Oliveira, Torres, Albuquerque,

2009) e aposentadoria voluntária e gradual (Wong, Earl, 2009; Wang, Henkens, Van,

2011).

Com relação à Divisão de Enfermagem, as maiores prevalências de

comprometimento da produtividade no trabalho foram observadas entre os

trabalhadores da Divisão Pediátrica (34,1%) e entre os trabalhadores das divisões

agrupadas como Pacientes Externos, Cirúrgica e Obstétrica-Ginecológica (24,6%).

Quanto à Divisão de Enfermagem, Umman e Grazziano (2012) inferem que

as unidades abertas apresentam um índice geral de comprometimento da
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produtividade em relação às unidades fechadas devido às diferenças na sua

estrutura física e funcional, menor vigilância e proximidade em relação ao que é

observado nas unidades fechadas; e que a unidade pediátrica apresentou maiores

índices de comprometimento na produtividade, o que reforça os resultados desta

pesquisa. Outro fator relevante a considerar é que, na enfermagem, quanto maior a

demanda e a quantidade de atividades executadas, melhor a percepção de

rendimento por parte dos profissionais (Umman, Grazziano, 2012; Carvalho, Rocha,

2017).Outra justificativa para esse resultado foi a implantação do PIDV na Instituição

e, consequentemente muitos profissionais de enfermagem da divisão Pediátrica

saíram da Instituição e, com isso, sobrecarregando os trabalhadores desse setor.

Pôde-se verificar associação estatisticamente significativa entre a capacidade para o

trabalho e a produtividade no trabalho, sendo que os trabalhadores com piores

condições da capacidade para o trabalho acompanharam maiores prevalências de

comprometimento da produtividade no trabalho. Diante disso, estudos apontam que

a perda da produtividade pode estar associada às demandas físicas e mentais

interferindo na capacidade para o trabalho, o que compromete não só o trabalhador,

mas, também, a qualidade da assistência ao paciente (Umman, Grazziano, 2012;

Cordeiro et al., 2016; Carvalho, Rocha, 2017).

Esses resultados refletem o quanto são necessárias medidas de proteção,

prevenção, promoção e manutenção da saúde dos trabalhadores com mais idade,

com o intuito de promover a longevidade e prevenir uma aposentadoria precoce.

Os dados evidenciaram que o risco para comprometimento da produtividade

no trabalho entre os trabalhadores com capacidade para o trabalho inadequada foi

de 5,24 vezes o risco dos trabalhadores com capacidade para o trabalho adequada

(p<0,001).

Nessa direção, estudos voltados para essa temática confirmam o quanto são

necessários planejamentos e intervenções para esses trabalhadores com

capacidade para o trabalho inadequada (Martinez, Latorre, Fisher, 2010; Cossi et al.,

2014; Cordeiro et al., 2016).

Para isso, é necessária a monitorização desses trabalhadores mediante a

mensuração dos índices de capacidade para o trabalho a fim de serem traçadas
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intervenções específicas e individuais para esses trabalhadores. Todavia, no Brasil,

não existe o conhecimento das empresas sobre o ICT ‒ que é um instrumento de

fácil utilização e que poderia auxiliar na monitorização dos trabalhadores (Martinez,

Latorre, Fisher, 2010).

Apesar de os resultados apresentados revelarem que a maioria dos

trabalhadores referiu adequada capacidade para o trabalho (58,3%), chama atenção

o risco do comprometimento da produtividade para o trabalho quando são

focalizados os trabalhadores que referiram inadequada capacidade para o trabalho

(41,7%). Assim, uma das hipóteses levantadas neste estudo foi confirmada.

Os Trabalhadores da Divisão Pediátrica apresentaram maior risco de

comprometimento da produtividade no trabalho (2,69 vezes o risco) do que os

trabalhadores das divisões agrupadas como a categoria de referência

(Administrativa e Clínica), e essa diferença foi estatisticamente significativa.

(p=0,023). As divisões agrupadas como Pacientes Externos, Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação

à categoria de referência. E ao descrever a respeito da Divisão de Enfermagem

comparando os trabalhadores da Divisão Pediátrica com os das divisões agrupadas

como categoria de referência (Clínica e a Administrativa), isso pode ser explicado

porque as unidades abertas apresentam uma funcionalidade diferente dos setores

fechados, conforme já foi descrito anteriormente. Assim, chama atenção esses

resultados, pois medidas de promoção, prevenção, manutenção devem ser

direcionadas para os trabalhadores dessas unidades.

Os trabalhadores com 30 a 34,9 anos de contribuição no INSS mostraram ter

2,03 vezes o risco de ocorrência de comprometimento da produtividade no trabalho

quando comparados aos trabalhadores com menos que 25 anos de contribuição, e

essa diferença ficou no limite da significância estatística (p=0,050). As demais faixas

de tempo de contribuição não assinalaram diferenças estatisticamente significativas

em relação à categoria de referência. E ao apresentar o tempo de contribuição no

INSS como risco de comprometimento da produtividade ‒ sendo que a maioria faz

parte desse grupo ‒ vê-se necessário um planejamento de retenção e preparo
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direcionado a esse grupo de trabalhadores a fim de alcançar uma melhor

longevidade e evitar a aposentadoria precoce.

Nessa perspectiva, pesquisadores descrevem que o indivíduo não se prepara

para essa etapa da vida e sofre inúmeros problemas, como, por exemplo, mudanças

na qualidade de vida, como problemas de saúde e adaptação à “nova vida” (Zanelli,

Silva, Soares, 2010). Um estudo revelou que existem dimensões positivas e

negativas que afetam a vida dos trabalhadores durante o processo de

aposentadoria, bem como existem fatores de risco na adaptação à aposentadoria

como doenças, poucos recursos financeiros, ausência de rede social, laços

familiares, falta de planejamento e aposentadoria involuntária. E, ainda, fatores

protetores como ter autoeficácia, maior renda, educação, saúde, lazer, praticar

atividades físicas, ser casado, ter rede social e realizar trabalho voluntário (Leandro-

França, Murta, Iglesias, 2014).

Como ocorre em outras categorias profissionais, a enfermagem brasileira vem

envelhecendo. Sob a perspectiva da Previdência Social, os profissionais de

enfermagem passaram a ter data da aposentadoria antecipada, onde muitos deles

devido aos desgastes psíquicos e físicos relevantes e inerentes à própria atividade

que realizam se aposentam precocemente. (Seccol et al., 2010).

Pesquisa revela que fatores pessoais e sociais influenciam a decisão dos

enfermeiros em antecipar a aposentadoria como responsabilidades com a família,

ser casado e prestação de cuidados aos dependentes em casa, como crianças e

pais idosos (Nooney, Unruh, Yore, 2010). Outros fatores determinantes que

dificultam a permanência da força de trabalho na enfermagem são: a carga de

trabalho e o adoecimento dos trabalhadores, além de ambientes não sustentáveis.

Por sua vez, existem fatores que retêm o trabalhador como, por exemplo, restrições

financeiras e condições de vida, pois nem todos economizaram o bastante para ter

uma aposentadoria sem trabalhar e, ainda, que a aposentadoria, muitas vezes, não

é suficiente para o seu sustento (Macedo, Pires, Cavalcanti, 2014).

Nesse sentido, estudo de revisão descreve a escassez de pessoal de

enfermagem devido ao número crescente de pessoal aposentando-se e, assim,

configurando uma preocupação mundial. Esse estudo revela a existência de três
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categorias que contextualizam a aposentadoria na enfermagem: a escassez de

docentes e profissionais de enfermagem devido ao envelhecimento; estratégias de

retenção da força de trabalho de enfermagem e fatores determinantes que dificultam

a permanência no mercado de trabalho (como, por exemplo, a necessidade de

assistência aos familiares, mudanças relacionadas a novas tecnologias, local de

trabalho distante da área urbana, estresse relacionado ao trabalho e influência do

trabalho na saúde do profissional de enfermagem) (Macêdo, Pires, Cavalcante,

2014).

Dessa forma, constatada a associação entre a produtividade no trabalho e a

capacidade para o trabalho, assim como as consequências geradas na saúde dos

trabalhadores em fase de envelhecimento e a importância de intervir nessa

realidade. Para tanto, faz necessário a realização de estratégias e intervenções

voltadas para esse grupo em particular. Sendo assim, a seguir iniciam-se os

resultados e discussão dos dados qualitativos desta pesquisa.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS QUALITATIVOS

Com vistas à contextualização dos participantes da etapa qualitativa,

apresentamos a seguir, uma breve descrição de sua caracterização.

.

T2-feminino;70 anos;casada;28 anos na profissão e na Instituição;32 anos de

contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho noturno;3 restrições nas suas atividades

laborais (transferência e encaminhamentos de pacientes para leito, maca e/ou cadeira;

higienização de pacientes de alta dependência para cuidados de enfermagem); referiu doença

musculoesquelética (MMSS/MMII);classificou sua capacidade atual para o trabalho em relação

às exigências físicas como moderada e quanto às exigências mentais como boa; referiu que os

seus problemas de saúde não afetam a sua produtividade no trabalho e nem nas suas

atividades diárias.

T9- feminino;54 anos, casada;17 anos na Instituição;19 anos na profissão;38 anos de

contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho noturno; referiu não apresentar restrição

nas suas atividades laborais; fez angioplastia e tem colite; classificou sua capacidade atual

para o trabalho em relação às exigências físicas como boa e quanto às exigências mentais

classificou como muito boa; referiu que os seus problemas de saúde não afetam a sua

produtividade no trabalho e nem nas suas atividades diárias.

T22- feminino;56 anos, casada;30 anos na Instituição e na profissão,30 anos de

contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho manhã; referiu 2 restrições nas suas

atividades laborais(Transferência/encaminhamento de pacientes para leito/maca/cadeira);

referiu artrose e doença musculoesquelética, classificou sua capacidade atual para o trabalho

em relação às exigências físicas como moderada e quanto às exigências mentais como muito

baixa; referiu que os seus problemas de saúde não afetam a sua produtividade no trabalho e

afetam pouco nas suas atividades diárias.
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T42- feminino;58anos, casada;17 anos na Instituição;18 na profissão;23 anos

de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho manhã; referiu apresentar 1

restrição nas suas atividades laborais (encaminhamento de pacientes para

leito/maca/cadeira); referiu doença musculoesquelética, classificou sua capacidade

atual para o trabalho em relação às exigências físicas e mentais como boa; referiu que

os seus problemas de saúde afetam pouco a sua produtividade no trabalho e afetam

médio nas suas atividades diárias.

T54- feminino;58anos, casada;21 anos na Instituição;23 na profissão;25 anos

de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho tarde; referiu apresentar 2

restrições nas suas atividades laborais (Transferência/encaminhamento de pacientes

para leito/maca/cadeira); referiu doença musculoesquelética, distúrbio emocional leve,

problema ou diminuição na audição; classificou sua capacidade atual para o trabalho

em relação às exigências físicas como moderada e mentais como boa; referiu que os

seus problemas de saúde afetam muito a sua produtividade no trabalho e nas suas

atividades diárias.

T142- feminino;60 anos, casada;20 anos na Instituição;28 na profissão;33

anos de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho manhã; referiu não

apresentar restrição nas suas atividades laborais; referiu doença na parte inferior

das costas, HAS, doença coronariana, distúrbio emocional leve, insuficiência

cardíaca, colite; classificou sua capacidade atual para o trabalho em relação às

exigências físicas como moderada e mentais como boa; referiu que os seus

problemas de saúde afetam muito a sua produtividade no trabalho e pouco nas

suas atividades diárias.
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T143- feminino;71 anos,viúva;26 anos na Instituição;46 na profissão;30 anos

de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho tarde; referiu não apresentar

restrição nas suas atividades laborais; referiu HAS, hérnia de disco, distúrbio

emocional leve, problema na diminuição na visão, doença na vesícula; classificou

sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências físicas e mentais

como boa; referiu que os seus problemas de saúde afetam pouco a sua

produtividade no trabalho e nas suas atividades diárias.

T145- feminino;53 anos,solteira;21 anos na Instituição e na profissão;32

anos de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho noturno; referiu

apresentar 2 restrições nas suas atividades laborais

(Transferência/encaminhamento de pacientes para leito/maca/cadeira entre as

unidades);referiu hérnia de disco, doença musculoesquelética, sinusite crônica,

distúrbio emocional leve, classificou sua capacidade atual para o trabalho em

relação às exigências físicas como baixa e mentais como moderada; referiu que

os seus problemas de saúde afetam bastante a sua produtividade no trabalho e

nas suas atividades diárias.

T184- feminino;55 anos,separada;32 anos na Instituição e na profissão;32

anos de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho administrativo, referiu

não apresentar restrição nas suas atividades laborais; referiu hérnia de disco,

distúrbio emocional leve, classificou sua capacidade atual para o trabalho em

relação às exigências físicas como boa e mentais como muito boa; referiu que os

seus problemas de saúde não afetam a sua produtividade no trabalho e nem nas

suas atividades diárias.

T188- feminino;56 anos,cadasa;27 anos na Instituição e na profissão;35 anos

de contribuição INSS; vínculo único; turno de trabalho tarde;referiu não apresentar

restrição nas suas atividades laborais e nem doenças; classificou sua capacidade

atual para o trabalho em relação às exigências físicas e mentais como boa; referiu

que os seus problemas de saúde não afetam a sua produtividade no trabalho e nem

nas suas atividades diárias.
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A partir das entrevistas, foi realizada a transcrição na íntegra, leitura flutuante,

a fim de tomar contato exaustivo, deixando-se impregnar pelo conteúdo; articulação

entre as hipóteses iniciais e as emergentes; organização do material para responder

à exaustividade, representatividade e adequação ao objetivo de investigação. Como

descrito anteriormente, a análise possibilitou a construção de três categorias

temáticas, a saber: Reconhecendo as limitações do envelhecimento; Cuidando do

seu envelhecimento e Planejando o seu envelhecimento, que serão discutidas a

seguir.

Reconhecendo as limitações do envelhecimento

As falas evidenciam que os trabalhadores de enfermagem percebem suas

limitações físicas relacionadas ao seu envelhecimento: Ou seja, eles estão

conscientes dessas limitações e dificuldades que ocorrem ou vão ocorrer, mas

percebe-se no momento dos discursos um sentimento de não aceitação dessa

condição.

(...) Claro que tem as limitações ... eu sei disso, reconheço, percebo que os anos vão
passando, e parada...porque eu fiquei velha e não posso isso, não posso aquilo, me vão
acontecendo algumas limitações. (...) (T42)

(...) E você vai vendo as suas dificuldades. (...) (T 143)

O envelhecimento faz parte do ciclo de vida de um indivíduo. Nele, ocorrem

alterações fisiológicas, sociais, emocionais e físicas que serão vivenciadas por cada

indivíduo diferentemente, dependendo de suas condições sociais, políticas,

econômicas (Amthauer, Falk, 2014; Veloso, 2015; Chan-OMS, 2015).

Embora a saúde e a capacidade física deteriorem-se à medida que se

envelhece, várias outras funções melhoram,podendo-se compensar com habilidades

adquiridas no decorrer da vida, como, por exemplo, a capacidade de raciocinar,
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motivações em aprender, responsabilidade, compromisso e competência, que

podem auxiliar os trabalhadores mais velhos em quaisquer mudanças e manter o

desempenho no trabalho. A sabedoria, a inteligência e as habilidades linguísticas

não se alteram até os 70 anos (Ilmarinen, 2012; Crawford et al., 2016; Martinez,

2018).

As falas evidenciam a maturidade para aceitar que o corpo muda no processo

de envelhecimento:

estou envelhecendo, talvez, eu não consiga mais fazer as coisas tão bem. (...) eu
reconheço que têm algumas coisas que vão mudando na nossa vida, e isso é normal mesmo,
vai acontecer. (...) (T42)

O indivíduo precisa perceber que não são só as alterações do processo de

envelhecimento que interferem na sua vida laboral ou pessoal, mas vários são os

fatores que estão relacionados com suas limitações e o seu envelhecimento no

trabalho, como, por exemplo, o estilo de vida, as demandas relacionadas ao trabalho

(Eurofound, 2012; Ilmarinen, 2012; Crawford, 2016; Martinez, 2018). Bem como que

o comprometimento da capacidade para o trabalho pode ocorrer anteriormente ao

envelhecimento cronológico (Martinez, 2018).

Já os problemas físicos e as limitações relacionados ao envelhecimento

representam também uma preocupação, outro aspecto evidenciado nas falas dos

trabalhadores.

(...) a minha situação física, eu me preocupo muito com a minha situação física, devido
aos problemas que eu tenho, que é artrose, tendinite, (...) ficar inválida, de ter que depender
dos filhos. (T22)

(...) eu me preocupo com as limitações do envelhecimento. (...) (T 184)
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A partir dos depoimentos dos trabalhadores e os achados da literatura,

percebe-se a necessidade de os indivíduos diferenciarem as alterações do processo

de envelhecer e suas capacidades físicas e mentais, assim como essa relação com

seu trabalho e sua vida, para melhor conscientização do seu envelhecimento.

Associada a essas questões, a realização de práticas de gestão da idade em locais

de trabalho pode ser uma estratégia importante para auxiliar as organizações que

lidam com as questões de envelhecimento (Ilmarinen, 2012).

No que diz respeito à produtividade, os respondentes acreditam que não

podem produzir mais por conta do seu envelhecimento.

...Então, essa produtividade que eu esperava que eu poderia ter melhor, hoje eu não
estou tendo. Então, eu fico meio em dúvida se eu ainda vou produzir mais... (T145)

Nesse contexto, a produtividade está relacionada com a qualidade de vida no

trabalho, isto é, o quanto os trabalhadores estão motivados e são reconhecidos na

instituição (Castro, 2015).

Além disso, sabe-se que, mesmo envelhecendo e apresentando algum

comprometimento, é possível compensar essas perdas mediante outras habilidades

adquiridas no decorrer da vida (Ilmarinen, 2012; Crawford et al., 2016; Martinez,

2018).

Ao envelhecer, os indivíduos adquirem alguns medos como medo do

desconhecido, o medo de ser institucionalizado, o medo da morte, o medo das

perdas, entre outros (Rodrigues, 2012). Observou-se nos discursos que os

trabalhadores de enfermagem vivenciam o medo do envelhecimento.

... Eu tenho medo, por que eu tenho medo? Porque o problema aqui eu tenho. A minha
mãe tinha e isso fez com que ela ficasse debilitada como ficou, sem poder andar, sem poder
ter uma vida... como posso te dizer... saudável... já não saía mais de casa. Então, esse é o meu
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medo... (...) de ter que depender dos filhos. Eu nunca dependi, e eu não quero depender deles,
certo? (...) (T 22)

Percebe-se nos relatos dos participantes o medo da dependência e ao

mesmo tempo o desejo de continuar realizando as suas atividades.

(...) espero que eu não fique numa cama... (...) ...eu sei que vão ter novamente as
limitações, (...) Mesmo com as limitações, eu quero continuar fazendo coisas que eu faço hoje,
sem... sem ficar... sem parar, sem ficar uma pessoa limitar às coisas porque eu estou
envelhecendo. (...)  (T42)

(...) pensando no envelhecimento eu vejo que eu tinha muito medo de envelhecer(...)
(T145)

É uma problemática, portanto, que deve ser trabalhada com os indivíduos.

Além disso, essa fase pode trazer inseguranças e receios que podem levar ao

isolamento. A integração social é importante nessa fase da vida, pois reduz os

fatores de ansiedade, estresse e medos (Rogrigues, 2012).

A literatura descreve que o medo de envelhecer pode estar relacionado às

preocupações sobre ser um fardo para os filhos, companheiro e familiares à medida

que há um comprometimento de sua capacidade física (Waterworth, Jorgensen,

2010).

Dessa maneira, os respondentes apresentaram falas de medos e

inseguranças condizentes com a literatura (Waterworth, Jorgensen, 2010;

Rogrigues, 2012).

Diante disso, estratégias voltadas para o enfrentamento desses medos são

necessárias a fim de prevenir o isolamento. Ademais, o reconhecimento dos medos

e das inseguranças é um passo importante de maneira que eles possam ser

vencidos e, com isso, possa desfrutar-se de uma vida mais saudável e plena

(Rogrigues, 2012).
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Cuidando do seu Envelhecimento

Os trabalhadores entrevistados manifestaram a preocupação com o cuidado

de si nesse processo de envelhecimento. Esse dado pode ser evidenciado nas

seguintes falas:

(...) Estou envelhecendo, com qualidade de vida, que é pensando na alimentação,
comendo melhor para ter, né... eh...e cuidando do meu corpo, para que eu chegue aos 90 legal,
podendo cuidar de mim, ter autonomia...ter autonomia. (...) ... cuidando. Cuidando da
alimentação, procurando ter boa noite de sono...cuidando...ter uma vida tranquila (...) (T 54)

... Olha... eu estou me cuidando (...) ... não deixo de ter acompanhamento médico. Não

deixo de fazer exercício, fazer uma dieta equilibrada. Não abusar de bebida nem de doce... (...)
(T143)

Aspectos relativos ao cuidado do corpo físico por meio de exercícios são

valorizados pelos trabalhadores:

...Quero cuidar um pouco de mim, quero poder fazer uma academia. (...) (T184).

(...) é onde eu busco sempre estar me cuidando, fazendo os exercícios, fazendo
hidroginástica (...) (T 22)

Visto que os participantes relataram que a prática de atividade física, cuidar

da alimentação e ter uma boa noite de sono são ações que promovem qualidade de

vida e têm relação com o cuidar do seu envelhecimento, pode-se considerar que há

um entendimento quanto à importância de se cuidar no decorrer do envelhecimento.

Estudo recente revelou que à medida que a saúde física, a partir de

caminhadas e outras práticas, é considerada preditora de uma velhice com
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qualidade, consequentemente, pode-se ter um envelhecimento ativo (Cavalcanti et

al., 2016).

Outro ponto percebido nos discursos foi a preocupação em estar saudável e

envelhecer com a qualidade de vida:

.. .o que eu espero para o futuro. Saúde, ter saúde, né, ter assim... um envelhecimento
saudável, né, em todos os aspectos.(T2)

... eu quero vir envelhecer com qualidade de vida. Podendo fazer as coisas que eu faço
hoje... Continuar vivendo o que eu vivo, continuar vivendo o que eu vivo... fazendo o que eu
faço. Claro, eu como, mas eu pretendo viver quase do mesmo jeito que eu vivo hoje... Mas o
que eu pretendo é isso... o que eu espero é isso...envelhecer e continuar...espero ter bem mais
tempo de vida e continuar com qualidade. (T42)

... hum... ah... envelhecer com qualidade de vida, qualidade de vida é poder ir e vir,
continuar trabalhando. Poder passear, o mínimo de medicação, né? Qualidade de vida para
mim é isso. (T54)

Percebe-se, nos relatos dos entrevistados, que a qualidade de vida é vista

como algo positivo e bom para a saúde e para a vida. E, tendo qualidade de vida e

saúde, eles não deixarão de realizar suas atividades mesmo envelhecendo. Isso

confirma um estudo realizado com um grupo de idosos que relataram a importância

da sua autonomia e independência na realização de suas atividades cotidianas e

como é essencial para o seu bem-estar (Tahan, Carvalho, 2010).

Outro ponto detectado nas entrevistas é a relação de satisfação e prazer em

realizar algo, em ser produtivo, sendo potencializadores de qualidade de vida.

ah, eu pretendo envelhecer assim uma pessoa produtiva ainda, com qualidade de
vida...né? E assim...poder ajudar alguém ainda, que foi a minha vida inteira que eu fiz isso.
(T188)
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Isso não é o meu perfil, de não fazer nada. Hoje ainda faço várias coisas fora do
trabalho, em casa, tudo... gosto de artesanato, gosto de fazer bolo, gosto de cozinhar, gosto
de...várias coisas, que dá para eu fazer...é isso... (T42)

Eu venho trabalho... não tenho dor nenhuma. Gosto do que eu faço. Chego feliz, vou
embora feliz... (...) Final de semana chega no domingo à tarde e eu já está faltando alguma
coisa... (T 184)

Percebe-se que os trabalhadores apresentam uma satisfação e felicidade em

realizar o seu trabalho e, também, de realizar várias atividades fora do trabalho,

como artesanato, cozinhar e muitas outras.

Para Tahan e Carvalho (2010), a realização de atividades dentro e fora do

trabalho são importantes na manutenção da qualidade de vida dos trabalhadores,

fazendo com eles tenham contato com outras pessoas e lugares e percebam como

são parte integrante da sociedade.

Vale ressaltar que um dos entrevistados abordou a questão financeira como

elemento chave na sua vida.

Ter uma parte assim financeira estável...e.. (...) Então, envelhecimento nessa parte para
mim vai ser isso. Então, a minha perspectiva é essa. É uma perspectiva de tranquilidade.
(T143)

Um estudo qualitativo apresentou um resultado em que os idosos referiram

que a qualidade de vida está relacionada com a boa condição financeira e que esta

boa condição é um facilitador para que as pessoas tenham atividades de lazer, uma

boa alimentação, entre outras coisas (Tahan, Carvalho, 2010).
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Planejando o seu envelhecimento

Os participantes relataram uma preocupação com o seu futuro, como

planejaria e preparar-se-ia para o seu envelhecimento. Percebeu-se nos discursos

dos participantes que alguns trabalhadores pretendiam parar de trabalhar com a

finalidade de passear, cuidar dos netos, realizar outras atividades, cuidar da saúde.

Entretanto apenas alguns deles apresentaram uma perspectiva de planejamento e

preparo para o seu envelhecimento.

...Fazer alguma coisa, inventar uma coisa... vir fazer para não ficar parada...(...) ... Sabe,
as minhas expectativas são essas... não posso ficar parada ... (...) ...Tenho assim plano depois
parar de trabalhar... (T2)

...E sair com os amigos, ter as colegas que te deixam mais alegre, os parentes, os
filhos, os netos. (..)Talvez eu fique mais um...ou dois anos...já estou no final da
aposentadoria... (T143).

...agora gostaria mais de aproveitar o meu envelhecimento, mas não trabalhando (...)
então, eu pretendo aproveitar e sim, descansar, aproveitar aquilo que eu já produzi e o que eu
tenho... em vez de estar procurando fazer mais coisas de produtividade. Então, eu quero
aproveitar tendo saúde para poder viajar, curtir a minha família, cuidar das minhas coisas e
cuidar da minha saúde. (T145)

Com relação àqueles trabalhadores que pretendem continuar trabalhando, os

discursos apontaram para alguns aspectos importantes relacionados à qualidade de

vida do trabalhador e à preparação para o seu envelhecimento. Evideciou-se nas

entrevistas um número significativo de participantes com perspectivas de continuar

na instituição por um longo período.

... não pretendo parar de trabalhar nem tão cedo.(...) eu espero... quando eu tiver
vontade de me aposentar, ir morar em um lugar bem legal, bem tranquilo, que eu tenha uma
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vida mais assim... mais despreocupada com tudo, né, com compromisso, com horário. De
preferência na praia, que eu adoro praia e com saúde. (T9)

... Continuar trabalhando, mesmo se eu me aposentar queria fazer outras coisas, não
quero parar, ser aquela pessoa que se aposenta e fica em casa fazendo nada (...) É isso... eu
quero envelhecer com qualidade de vida, quero fazer as coisas... não quero e fazer tudo que eu
gosto, tudo que eu gosto...(T 42)

...olha, eu espero passear bastante, curtir os meus netos. Quero trabalhar aqui no HU
até quanto aguentar. E viver... (T142)

...não quero parar de trabalhar. Eu penso que a hora que eu me aposentar, que eu já
tenho tempo até para me aposentar, eu quero abrir alguma coisa própria e ter algum trabalho
que eu possa pelo menos 6 horas por dia estar envolvida com alguma coisa, que eu tenha um
horário estabelecido para trabalhar, que eu sou obrigada a ir naquele lugar naquele horário
...(T 184)

...eu não consigo, a curto prazo, imaginar que eu preciso parar de trabalhar. Eu penso
nisso muito a longo, longo, longo prazo. (...) E assim... eu me sinto ainda inteira para trabalhar
(...) eu quero ter alguma atividade. Não sei se na enfermagem, mas está claro para mim que eu
preciso fazer alguma coisa... Penso até em abrir uma lavanderia... já estou até vendo isso.
Gostaria muito de trabalhar com essa parte de cuidar de roupa, que é uma coisa que eu gosto
de mais. (T184)

Nesse sentido, a questão do planejamento ou a preparação para o

envelhecimento reflete o quanto se está (ou não) preparado para a aposentadoria.

As perspectivas com relação à aposentadoria podem revelar sentimentos positivos

(liberdade, satisfação) ou negativos (medo, insegurança, dúvida) (Gvozd, Sakai,

Haddad, 2015).

Por sua vez, algumas declarações refletem em uma negação e até “certa
tristeza” quando envolve o planejar e preparar-se para o envelhecimento:

olha... assim...eu... não penso muito. Eu não penso muito no meu envelhecimento.
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Assim... o que eu vejo é mas eu procuro esquecer. Eu procuro esquecer, porque se eu
ficar relembrando acabo me preocupando com o meu envelhecimento e eu não quero me
preocupar com isso.(T22)

Aí eu vejo que hoje já estou com 53 anos, que estou trabalhando ainda, só que eu sinto
alguns desânimos nessa trajetória toda.(T145)

Claro que eu gostaria, às vezes fico pensando – nossa, podia ser diferente -, tem hora
que dá uma certa... assim... uma pequena tristeza, uma certa ‘depré’ assim, um minuto de
reflexão...- nossa!, estou ficando... quando ficar mais velha, do jeito que hoje eu faço...(T42)

No que se refere à saúde mental no envelhecimento ativo é um desafio,

principalmente em função de riscos como, por exemplo, o sofrimento psíquico

causado pela depressão (Leandro-França, Murta, 2014a).

Em outubro de 2012, a depressão foi tema principal no dia da saúde, mental

promovido pela WHO, com o objetivo de chamar atenção da população mundial para

essa temática e a fim de aumentar a consciência da sociedade para os cuidados

com esse transtorno e promover a discussão sobre alternativas e investimentos em

ações de promoção, prevenção e tratamento (WHO, 2012). E, dois anos depois, em

10 de outubro de 2016, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização

Mundial da Saúde (OMS) descreveu que o conceito de saúde vai além da mera

ausência de doenças. Na verdade, só é possível ter saúde quando há um completo

bem-estar físico, mental e social de uma pessoa. Diversos fatores podem colocar em

risco a saúde mental dos indivíduos; entre eles, rápidas mudanças sociais,

condições de trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo

de vida não saudável, violência e violação dos direitos humanos (OPAS/OMS, 2016).

Nesse contexto, a promoção da saúde mental envolve ações que permitam às

pessoas adotarem e manterem estilos de vida saudáveis (OPAS/OMS, 2016).

Outro ponto que surgiu nos relatos dos trabalhadores foram dúvidas e o “não

pensar” no planejamento de seu futuro.
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bom... eu já estou em uma fase de 53 anos, eu acho que o meu envelhecimento é... vem
uma série de dúvidas, ‘o que eu vou fazer no meu futuro?’.(T145)

Eh... (pausa) ... expectativa... expectativa... Ah... eu não penso muito longe... (pausa)

Expectativa... ( T54)

olha, eu acho que o meu envelhecimento vai ser um envelhecimento bom. Porque eu
tenho colaboração dos meus filhos. Vou me aposentar e... tenho uma vida bem-estabelecida.
(T142)

(silêncio) ... Bom ... eu... e aí como seria. Então, sempre pensei – ah, vou viver até tanto
tempo..., na minha mente era aquilo... (T145)

Diante dessas questões, a Política Nacional do Idoso (Lei nº. 8842, 1994) e o

Estatuto do Idoso (Lei nº. 10741,2003) determinaram a implantação e a manutenção

de Programas de Preparação para Aposentadoria (PPAs) em organizações públicas

e privadas, para tanto, recomendando que esses programas deveriam ser realizados

com uma antecedência mínima de dois anos antes do afastamento do trabalhador

(PNI,1994).

Sob tal perspectiva, é necessária a construção de projetos voltados para a

preparação e adaptação à aposentadoria nas organizações a fim de prevenir

impactos negativos na qualidade de vida do trabalhador (Leandro-França, Murta,

2014a; Zanelli, Silva, Soares, 2010).
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7 CONCLUSÃO

O presente estudo foi realizado com os objetivos de verificar a associação

entre o envelhecimento cronológico, a capacidade para o trabalho e a produtividade

em trabalhadores de enfermagem com idade igual ou superior a 45 anos e

compreender suas expectativas acerca do envelhecimento cronológico e da

capacidade para o trabalho.

Desenvolvido em um hospital público de ensino com trabalhadores de

enfermagem com idade igual e superior a 45 anos, obteve-se a participação de

79,9% dos trabalhadores.

Os resultados relativos aos dados quantitativos identificaram um perfil ainda

jovem na maior parte dos participantes, com aproximadamente 24 anos de trabalho

na instituição, sendo que 36,5% atuantes no período noturno. Quanto às restrições

para o trabalho, 71,1% negaram ter qualquer tipo de restrição para suas atividades

laborais.

Quanto à capacidade para o trabalho, verificaram-se bons índices para a

maioria (58,3%), no entanto 41,7% dos participantes apresentaram uma capacidade

para o trabalho comprometida, dessa forma, reforçando a importância da realização

de estratégias de intervenções para esse grupo.

No que tange aos recursos mentais, 88,6% dos trabalhadores ocuparam as

duas melhores posições (capacidade para apreciar as atividades diárias, percepção

de estar ativo e alerta, sentimento de esperança para o futuro), e esse resultado

diferencia-se da literatura explorada sobre a temática.

Dentre o agrupamento de doenças/agravos segundo sistema ou sua

categoria, as doenças mais prevalentes e aquelas que se destacaram foram as

lesões decorrentes de acidentes (79,1%) e doenças musculoesqueléticas (80,6%).

Portanto, apesar de os participantes apresentarem doenças ou agravos, eles ainda

estão com uma capacidade para o trabalho adequada. Esse resultado evidencia que

a prevenção das incapacidades seria uma das medidas-chave a serem realizadas

com esses trabalhadores.
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Quanto à produtividade, os maiores impactos no comprometimento da

produtividade foram identificados no escore prejuízo às atividades diárias devido à

saúde (24,7%), prejuízo total no trabalho (22,7%) devido à saúde e, no presenteísmo

(21,2%), em que aproximadamente ¼ da média do score de produtividade da

população estudada resultou em comprometimento da produtividade. Esses

resultados confirmam que, conquanto a maioria dos trabalhadores pesquisados não

tenha relatado restrição laboral, é importante identificar precocemente o

comprometimento desses profissionais a fim de realizar estratégias voltadas para

esse grupo de trabalhadores em particular.

No tocante aos resultados das análises bivariadas relativas ao histórico

funcional e dos fatores associados à produtividade, o comprometimento da

produtividade no trabalho foi mais frequente entre os trabalhadores com 30 a 34,9

anos de contribuição (35,2%), em que as maiores prevalências de comprometimento

da produtividade no trabalho foram observadas entre os trabalhadores da Divisão

Pediátrica (34,1%) e entre os trabalhadores das divisões agrupadas como Pacientes

externos, Cirúrgica e Obstétrica-Ginecológica (24,6%). Os Trabalhadores da Divisão

Pediátrica apresentaram maior risco de comprometimento da produtividade no

trabalho (2,69 vezes o risco) do que os trabalhadores das divisões agrupadas como

a categoria de referência (Administrativa e Clínica); e essa diferença foi

estatisticamente significativa. (p=0,023). Os trabalhadores com 30,0 a 34,9 anos de

contribuição no INSS mostraram ter 2,03 vezes o risco de ocorrência de

comprometimento da produtividade no trabalho quando comparados aos

trabalhadores com menos que 25 anos de contribuição

Esses dados chamam atenção para a importância do preparo e planejamento

para aposentadoria e da identificação dos ambientes de trabalho mais

comprometidos com o intuito de traçar ações tanto institucionais e de Políticas

Públicas voltadas para esses profissionais em fase de envelhecimento.

Sobre as associações entre a capacidade para o trabalho e a produtividade

no trabalho, observou-se que piores condições da capacidade para o trabalho
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acompanharam maiores prevalências de comprometimento da produtividade no

trabalho. Na classificação da capacidade para o trabalho em quatro categorias, o

comprometimento da produtividade foi mais frequente entre os trabalhadores com

capacidade moderada (34,7%) ou baixa (93,8%) do que entre aqueles com

capacidade para o trabalho ótima (5,1%) ou boa (9,5%); e essa associação foi

estatisticamente significativa (p<0,001), sendo que o comprometimento da

produtividade foi mais frequente entre aqueles com a capacidade para o trabalho

comprometida (45,5%) do que entre aqueles com capacidade para o trabalho

adequada (8,1%).

O modelo final mostrou que, considerando o efeito conjunto das variáveis,

as características/situações associadas ao comprometimento da produtividade no

trabalho, na população estudada, foram a capacidade para o trabalho, a Divisão de

Enfermagem e os anos de contribuição no INSS. e o sexo foi incluído como variável

de controle.

O risco para comprometimento da produtividade no trabalho entre os

trabalhadores com capacidade para o trabalho inadequada é 5,24 vezes o risco dos

trabalhadores com capacidade para o trabalho adequada (p<0,001).

Por conseguinte, é possível concluir que houve associação

estatisticamente significativa entre a capacidade para o trabalho e a produtividade

no trabalho, sendo que os trabalhadores com piores condições da capacidade para

o trabalho acompanharam maiores prevalências de comprometimento da

produtividade no trabalho.

Quanto ao segundo momento da pesquisa, a etapa qualitativa, emergiram

três categorias significativas que promoveram uma reflexão acerca das expectativas

dos trabalhadores de enfermagem quanto ao seu envelhecimento cronológico e sua

produtividade. Foram construídas três categorias, a saber: Reconhecendo as

limitações do envelhecimento; Cuidando do seu envelhecimento e Planejando o seu

envelhecimento.
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Na categoria Reconhecendo as limitações do envelhecimento, as falas

evidenciaram que os trabalhadores de enfermagem percebem suas limitações

físicas relacionadas ao seu envelhecimento: Ou seja, eles estão conscientes dessas

limitações e dificuldades que ocorrem ou vão ocorrer, mas percebeu-se, no

momento dos discursos, um sentimento de não aceitação dessa condição.

Os trabalhadores apresentaram uma maturidade para aceitar que o corpo

muda no processo de envelhecimento. Entretanto, os problemas físicos e as

limitações relacionadas ao envelhecimento representam também uma preocupação,

outro aspecto evidenciado nos relatos dos trabalhadores.

No que diz respeito à produtividade, os respondentes acreditam que não

podem produzir mais por conta do seu envelhecimento. Além disso, percebeu-se,

nos discursos, o medo da dependência e, ao mesmo tempo, o desejo de continuar

realizando as suas atividades. Portanto, a necessidade de implementar estratégias

voltadas para o enfrentamento desses medos e comportamentos depressivos são

necessárias a fim de prevenir o isolamento.

Na segunda categoria, Cuidando do seu envelhecimento, os entrevistados

manifestaram a preocupação com o cuidado de si nesse processo de

envelhecimento, em que aspectos relativos ao cuidado do corpo físico, por meio de

exercícios, são valorizados pelos trabalhadores. Visto que os participantes relataram

que a prática de atividade física, cuidar da alimentação e ter uma boa noite de sono

promovem qualidade de vida e que essas ações têm relação com o cuidar do seu

envelhecimento, pode-se considerar que há um entendimento, por parte dos

sujeitos, quanto à importância de cuidar-se no decorrer do seu envelhecimento.

Outro aspecto percebido nos discursos foi a preocupação em estar saudável

e envelhecer com qualidade de vida. As entrevistas evidenciaram que a qualidade

de vida é vista como algo positivo e bom para a saúde e para a vida. E, nesse

sentido, tendo qualidade de vida e saúde, os trabalhadores não deixarão de realizar
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suas atividades mesmo envelhecendo. Ademais, a relação de satisfação e prazer

em realizar algo, em ser produtivo, foi evidenciado, nas entrevistas, como

potencializador de qualidade de vida. Ainda, nessa mesma categoria, os

respondentes apresentaram satisfação e felicidade em realizar o seu trabalho, bem

como em realizar várias atividades fora do trabalho, como artesanato, cozinhar e

muitas outras. Vale ressaltar que um dos entrevistados abordou a questão financeira

como elemento-chave na sua vida.

Para a terceira e última categoria, Planejando o seu envelhecimento, os

participantes relataram uma preocupação com o seu futuro, como se planejar e

preparar-se ao seu envelhecimento. Nos discursos dos participantes, alguns

trabalhadores pretendiam parar de trabalhar com a finalidade de passear, cuidar dos

netos, realizar outras atividades, cuidar da saúde. Apenas alguns deles

apresentavam uma perspectiva de planejamento e preparo para o seu

envelhecimento.

Com relação àqueles trabalhadores que pretendem continuar trabalhando, os

discursos apontaram para alguns aspectos importantes relacionados à qualidade de

vida do trabalhador e à preparação para o seu envelhecimento. Detectou-se, nas

entrevistas, um número significativo de participantes com perspectivas de continuar

na instituição por um longo período, impactando na questão da qualidade de vida no

trabalho e na vida pessoal desses trabalhadores. Por sua vez, algumas falas

refletiram em uma negação e até “certa tristeza” quando se apresenta o planejar e

preparar-se para o envelhecimento, impactando nos aspectos emocionais e

psicológicos desses trabalhadores. Outro aspecto que surgiu nas falas dos

trabalhadores foram dúvidas e o “não pensar” no planejamento de seu futuro,

refletindo na questão da aposentadoria.

Posto isso, percebeu-se como essencial o planejamento e o preparo para o

envelhecimento com o intuito de organizar o momento certo para a aposentadoria.

Espera-se que os resultados advindos desta pesquisa possam despertar

interesse na realização de novas pesquisas voltadas para essa temática, a fim de

auxiliar esses trabalhadores a planejarem um “Melhor Envelhecimento”, tanto no

campo pessoal como profissional, e, principalmente, chamar atenção das
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Instituições para realizarem ações efetivas e imediatas para o preparo e

planejamento do envelhecimento dos trabalhadores de enfermagem, medidas de

empoderamento voltadas para a saúde dos mesmos, com o objetivo de prevenir

uma aposentadoria precoce, e, consequentemente uma maior longevidade para

todos os Trabalhadores de Enfermagem.
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APÊNDICE A - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E PROFISSIONAIS

Assinale uma opção nos itens abaixo

Assinale uma opção nos itens abaixo:

Sexo:

1)  Feminino 2)  Masculino Idade: _____ anos

Estado conjugal atual:

1)  Solteiro(a) 2)  Casado(a) 3)  Vive com companheiro(a)

4)  Separado(a)/divorciado(a) 5)  Viúvo(a)

Escolaridade: (assinalar o nível mais elevado)

1) Médio 2)  Superior 3) Pós-graduação

Renda familiar : (em salário mínimo)

1)  5 a 8 2)  9 a 12     5) 21 a 24 7) 28 a 31

3)  13 a 16 4) 17 a 20    6) 24 a 27

Tempo de trabalho na Instituição: _______ anos e na profissão: _______

Função na Instituição/

1) Diretor de Departamento         2) Diretor de Divisão        3) Chefe de Serviço

4) Chefe de Seção    5) Enfermeiro      6)  Téc. Enf. 7) Aux. Enf.     8) At. Enf.

Setor onde trabalha: _______________________________________________________

Tempo de contribuição no INSS   ____ano(s)

Tempo que falta para aposentar   ____ano(s)
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Turno de trabalho:

1) Manhã 2) Tarde 3) Noite          4) Administrativo

Tempo de trajeto de (ida e volta) para o trabalho: ____ h ____min

Nº de vínculos empregatícios:

1) único 2)  duplo 3) triplo 4) outro

Nº Número total de horas trabalhadas na semana: ____h

Caso possua restrição de atividades de trabalho, assinale com X na(s) seguinte(s) opção(ões):

Qual(is) dela(s)?

(    ) Observação e anotação no prontuário do paciente

(    ) Administração de medicamentos

(    ) Curativos

(    ) Transferência de pacientes para o leito, maca e/ ou cadeira

(    ) Higienização de pacientes em alta-dependência para os cuidados de

enfermagem

(    ) Encaminhamento de pacientes em maca/ e ou cadeira de rodas entre as

unidades

(    )

Outro.Qual__________________________________________________________
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA

Questão norteadora

Conte-me quais são suas expectativas em relação ao envelhecimento?

Questão auxiliar

O que você espera para o futuro com o seu envelhecimento?
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APÊNDICE C - CARTA DE ANUÊNCIA DA AREA DO ESTUDO
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO (TCLE)

Estimado Senhor (a)_________________________________________________

Eu, Anna Cláudia Maurício Telles, estudante de Pós-Graduação (doutorado) da Escola de Enfermagem

da Universidade de São Paulo, estou desenvolvendo a pesquisa intitulada “Envelhecimento, Produtividade e

Capacidade para o trabalho na visão de trabalhadores de enfermagem”, sob orientação da Profa. Dra.Patrícia

Campos Pavan Baptista.

Este estudo tem como objetivos: verificar a associação entre o envelhecimento cronológico, a

capacidade para o trabalho e a produtividade em trabalhadores de enfermagem com idade igual ou superior a 45

anos; compreender as perspectivas dos trabalhadores de enfermagem com idade igual ou superior a 45 anos

acerca do envelhecimento cronológico. No entanto, para atingir estes objetivos, contamos com a sua

participação respondendo um instrumento proposto por questões com respostas de múltipla escolha e ainda,

entrevista individual realizada pela pesquisadora por meio de uma questão norteadora,onde serão gravadas e

transcritas na íntegra para análise temática. Estas entrevistas serão agendadas conforme disponibilidade dos

participantes e fora do seu horário de trabalho, respeitando as dinâmicas das suas atividades, procurando não

ocasionar grandes interferências ou interrupções das mesmas.

Em caso de aceite na participação dessa pesquisa você terá total liberdade para retirar o seu

consentimento em qualquer fase do trabalho. Esclareço-lhe que serão respeitados os preceitos éticos,

garantindo sigilo total e anonimato quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, procurando deixá-lo

(a) informado (a) sobre metodologia que deverá ser utilizada.

Este tipo de pesquisa poderá lhe trazer risco psicológico devido o possível resgate de alguns momentos

de sua vida laboral e/ ou pessoal. Caso isto aconteça o pesquisador estará disponível para a escuta, acolhimento

e indenização de algum tratamento relacionado à saúde mental se necessário.

Estarei disponível para quaisquer esclarecimentos a qualquer momento que se fizerem necessários

durante ou após a entrevista; O (a) senhor (a) permanecerá com uma via deste termo de consentimento e a

outra em meu poder. A participação no estudo não envolve nenhum custo para o (a) Sr (a). Desta forma, não há

reembolso ou qualquer tipo de recompensa financeira. O (a) senhor (a) participando desta pesquisa contribuirá

nas possíveis melhorias tanto na qualidade de vida dos participantes quanto no processo de trabalho

institucional. Estarei disponível para sanar dúvidas que possam surgir durante o andamento da pesquisa.

________________________           __________________________

Rubrica do participante Rubrica do pesquisadorzz

Se você tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou queira falar conosco para obter informações do

mesmo, pode entrar em contato a qualquer momento pelo telefone (11)30919360/9425 ou (11)976356042,bem

como, pelo endereço: Av. São Remo 463/apto 122 bloco B –Vila Butantan,São Paulo/SP,CEP 05360-150,ou
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ainda pelo endereço eletrônico:annacmauricio@yahoo.com.br.Também deixo a disposição o contato do Comitê

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário de São Paulo (HU-USP): Av.Professor Lineu Prestes n.2565-

Cidade Universitária-CEP 055088-900 – São Paulo/SP e, do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de

Enfermagem da Universidade de São Paulo:Dr.Enéas de Carvalho Aguiar,419 – CEP 05403-000 – São

Paulo/SP.Email:edipesq@usp.br.Tel:(11)30617548.

Muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade e interesse.

Após ter lido e compreendido as informações acima, eu concordo em participar da pesquisa e estou

ciente dos meus direitos como sujeito participante e acredito que os mesmos serão respeitados. Declaro também

que estou recebendo uma via deste documento assinado concomitantemente com o pesquisador.

São Paulo,     de             de  2017.

______________________________________       _____________________________________

Anna Cláudia Maurício Telles                                                        Participante da pesquisa

mailto:eletr�nico:annacmauricio@yahoo.com
mailto:Email:edipesq@usp.br.Tel:
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ANEXO A - ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO

Este questionário foi elaborado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia,

Helsinki; traduzido e adaptado por pesquisadores das seguintes universidades: Faculdade

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo: Departamento de Saúde Ambiental;

Universidade Federal de São Carlos: Departamento de enfermagem; Faculdade de Ciências

Médicas da UNICAMP: Departamento de Medicina Preventiva e Social.

Por favor, preencha o questionário cuidadosamente, respondendo todas as questões

com um círculo entorno da alternativa que melhor reflete sua opinião ou escrevendo sua

resposta em local apropriado.

1. Suponha que sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 pontos

Circule um número na escala de zero a dez, que designe quantos pontos você daria
para sua capacidade atual:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estou incapaz

para o trabalho

Estou em minha

melhor capacidade

para o trabalho

2. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências
físicas do mesmo?  (ex.: fazer esforço físico com partes do corpo).

Muito boa Boa Moderada Baixa Muito baixa

5 4 3 2 1

3. Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às exigências
mentais de seu trabalho? (ex.: interpretar fatos, resolver problemas, decidir a melhor
forma de fazer)

Muito boa Boa Moderada Baixa Muito baixa

5 4 3 2 1
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4. Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você possui

atualmente? Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico.

Em minha opinião Diagnóstico médico
1. Lesão nas costas 2 1
2. Lesão nos braços/mãos 2 1
3. Lesão nas pernas/pés 2 1
4. Lesão em outras partes do
corpo 2 1

Onde? Que tipo de lesão?
5. Doença da parte superior das
costas ou região do pescoço, com
dores frequentes

2 1

6. Doença da parte inferior das
costas com dores frequentes 2 1

7. Dor nas costas que se irradia
para a perna (ciática) 2 1

8. Doença musculoesquelética
que afeta membros (braços e
pernas) com dores frequentes

2 1

9. Artrite reumatoide 2 1
10. Outra doença
musculoesquelética 2 1

Qual?
11. Hipertensão arterial
(pressão alta) 2 1

12. Doença coronariana 2 1
13. Infarto do miocárdio,
trombose coronariana 2 1

14. Insuficiência cardíaca 2 1
15. Outra doença
cardiovascular 2 1

Qual?
16. Infecções repetidas do
trato respiratório (inclusive
amidalite, sinusite aguda,
bronquite aguda)

2 1

17. Bronquite crônica 2 1
18. Sinusite crônica 2 1
19. Asma 2 1
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20. Enfisema 2 1
21. Tuberculose pulmonar 2 1
22. Outra doença
respiratória 2 1

Qual?

Em minha
opinião

Diagnóstico
médico

23 Distúrbios emocionais severo (depressão severa) 2 1
24. Distúrbio emocional leve, tensão, ansiedade,

insônia) 2 1

25. Problema ou diminuição da audição 2 1
26. Doença ou lesão da visão (não assinale

se apenas usa óculos e/ou lentes de contato
2 1

27. Doença neurológica (acidente vascular
cerebral, neuralgia, enxaqueca, epilepsia

2 1

28. Outra doença neurológica ou dos órgãos dos
sentidos 2 1

Qual?
29. Pedras ou doenças da vesícula biliar 2 1
30. Doença do pâncreas ou do fígado 2 1
31. Úlcera gástrica ou duodenal 2 1
32. Gastrite ou irritação duodenal 2 1
33. Colite ou irritação do cólon 2 1
34. Outra doença digestiva 2 1

Qual?
35. Infecções das vias urinárias 2 1
36. Doença dos rins 2 1
37. Doença nos genitais e aparelho reprodutor

(problema nas trompas ou na próstata) 2 1

38. Outra doença geniturinária 2 1
Qual?

39. Alergia, eczema 2 1
40. Outra erupção cutânea 2 1
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Qual?
41. Outra doença de pele 2 1
Qual?
42. Tumor benigno 2 1
43. Tumor maligno (câncer) 2 1

Qual?
44. Obesidade 2 1
45. Diabetes 2 1

Em minha
opinião

Diagnóstico
médico

46. Bócio ou outra doença da tireoide 2 1
47. Outra doença endócrina ou metabólica 2 1
Qual?
48. Anemia 2 1
49. Outra doença do sangue 2 1
50. Defeito de nascimento 2 1
Qual?
51. Outro problema ou doença 2 1
Qual?

5. Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (Você pode marcar
mais de uma nesta pergunta).

Não há impedimento/Eu não tenho doenças 6

Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me causa alguns sintomas 5

Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus métodos

de trabalho 4

Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de trabalho ou mudar meus

métodos de trabalho 3

Por causa de minha doença sinto-me capaz de trabalhar apenas em tempo

parcial 2
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Em minha opinião estou totalmente incapacitado para trabalhar 1

6. Quantos dias inteiros você esteve fora esteve fora por causa de problemas de saúde,
consulta médica ou para exame durante os últimos 12 meses?

Nenhuma 5

Até 9 dias 4

De 10 a 24 dias 3

De 25 a 99 dias 2

De 100 365 dias 1

7. Considerando sua saúde, você acha que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu
trabalho atual?

É improvável 1

Não estou muito certo 4

Bastante provável 7

8. Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias?

Sempre 4

Quase sempre 3

Às vezes 2

Raramente 1

Nunca 0

9. Recentemente você tem se sentido ativo e alerta?

Sempre 4

Quase sempre 3

Às vezes 2

Raramente 1

Nunca 0
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10. Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro?

Continuamente 4

Quase sempre 3

Às vezes 2

Raramente 1

Nunca 0
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO SOBRE PRODUTIVIDADE NO
TRABALHO E DEFICIÊNCIA EM ATIVIDADES

Saúde geral V2.0 (WPAI:GH)

Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire:
General Health V2.0 (WPAI:GH)

Questionário sobre produtividade no trabalho e deficiência em
atividades:

Saúde geral V2.0 (WPAI:GH)

As perguntas a seguir referem-se ao efeito dos seus problemas de saúde na sua
capacidade de trabalhar e de realizar atividades normais. Por problemas de saúde estamos
nos referindo a qualquer problema ou sintoma físico ou emocional. Preencha os espaços em
branco ou circule um número,conforme indicado.

1. Você está empregado no momento (recebendo salário)?  ____NÃO  ___SIM
(Se NEGATIVO, assinale “NÃO” e passe para a pergunta 6)

As próximas perguntas se referem aos últimos sete dias, sem incluir o dia de hoje.

2. Durante os últimos sete dias, quantas horas você perdeu de trabalho devido aos seus
problemas de saúde? Inclua as horas perdidas com dias não trabalhados por estar
doente, as vezes em que chegou mais tarde no trabalho, que saiu mais cedo, etc. por
causa dos seus problemas de saúde.Não inclua as vezes que faltou ao trabalho para
participar deste estudo.
______HORAS

3. Durante os últimos sete dias, quantas horas você perdeu de trabalho por qualquer outro
motivo, como férias, feriados ou para participar deste estudo?
______HORAS

4. Durante os últimos sete dias, quantas horas você efetivamente trabalhou?
______HORAS (Se “0”, passe para a pergunta 6)

5. Durante os últimos sete dias, até que ponto seus problemas de saúde afetaram sua
produtividade enquanto estava trabalhando? Considere os dias em que você ficou
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limitado em relação à quantidade ou ao tipo de trabalho que você pôde realizar, os dias
em que você realizou muito menos do que gostaria ou os dias em que você não
conseguiu trabalhar de forma tão cuidadosa como o normal. Se seus problemas de saúde
apenas afetaram um pouco seu trabalho, escolha um número baixo. Escolha um número
alto se seus problemas de saúde afetaram muito seu trabalho.

Considere apenas o quanto problemas de saúde afetaram sua
produtividade enquanto estava trabalhando.

Os problemas de

saúde não tiveram

nenhum efeito sobre

meu trabalho

Os problemas de

saúde me impediram

completamente de

realizar meu trabalho.

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

CIRCULAR UM NÚMERO

6. Durante os últimos sete dias, até que ponto seus problemas de  saúde afetaram sua
capacidade de realizar suas atividades diárias normais não relacionadas ao trabalho?

Atividades normais significa aquilo que você faz habitualmente, como tarefas
domésticas, fazer compras, cuidar das crianças, fazer exercícios, estudar, etc. Considere
as vezes em que você ficou limitado em relação à quantidade ou ao tipo de atividades
que pôde realizar e as vezes em que você fez menos do que gostaria. Se seus
problemas de saúde apenas afetaram um pouco suas atividades normais, escolha um
número baixo. Escolha um número alto se seus problemas de saúde afetaram muito suas
atividades.

Considere apenas o quanto problemas de saúde afetaram sua capacidade de
realizar suas atividades diárias normais não relacionadas ao trabalho.

Os problemas de Os problemas de
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saúde não tiveram

nenhum efeito sobre

meu trabalho

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 saúde me impediram

completamente de

realizar meu trabalho.

CIRCULAR UM NÚMERO
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ANEXO C - PONTUAÇÃO DO WPAI-GH

PONTUAÇÃO DO WPAI-GH

Os resultados do WPAI-GH são expressos em porcentagens de prejuízo, com

números maiores indicando maior prejuízo e menor produtividade, ou seja, piores

resultados.

Questões:

Q1 = Atualmente empregado

Q2 = Horas perdidas devido à problemas de saúde

Q3 = Horas perdidas por outras razões

Q4 = Horas realmente trabalhadas

Q5 = Grau em que a saúde afetou a produtividade no trabalho

Q6 = Grau em que a saúde afetou atividades regulares

Escores:

Multiplique os escores por 100 para expressar as porcentagens.

Porcentagem de horas de trabalho perdidas devido à saúde (absenteísmo):

Q2/(Q2+Q4)

Porcentagem de menor efetividade no trabalho devido à saúde (presenteísmo):

Q5/10

Porcentagem de prejuízo total ao trabalho devido à saúde (absenteísmo +

presenteísmo): Q2/(Q2+Q4)+[(1-Q2/(Q2+Q4))x(Q5/10)]

Porcentagem de prejuízo às atividades diárias devido à saúde: Q6/10
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ANEXO D – DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES (Nº E %)
SEGUNDO DOENÇAS AUTORREFERIDAS

Tabela A: Distribuição dos trabalhadores (nº e %) segundo doenças autorreferidas,
Hospital Universitário de São Paulo, 2017.

Doença
Opinião própria

Diagnóstico
médico

nº %

01. Lesão nas costas 24 11,4 43 20,4

02.Lesão nos braços/mãos 29 13,7 53 25,1

03.Lesão nas pernas/pés 22 10,4 35 16,6

04.Lesão em outras partes do corpo 8 3,8 36 17,1

05.Doença na parte superior das costas 30 14,2 26 12,3

06.Doença da parte inferior das costas 21 10,0 31 14,7

07.Dor nas costas que se irradia para a perna 23 10,9 39 18,5

08.Doença musculoesquelética afetando os

membros
25 11,8 41 19,4

09.Artrite reumatoide 4 1,9 9 4,3

10.Outra doença musculoesquelética 4 1,9 24 11,4

11.Hipertensão arterial 9 4,3 52 24,6

12.Doença coronariana, dor no peito 0 0,0 2 0,9

13.Infarto do miocárdio, trombose coronariana 0 0,0 2 0,9

14.Insuficiência cardíaca 0 0,0 2 0,9

15.Outra doença cardiovascular 1 0,5 8 3,8

16.Infecções repetidas no trato respiratório 9 4,3 20 9,5

17.Bronquite crônica 1 0,5 3 1,4

18.Sinusite crônica 8 3,8 12 5,7

19.Asma 3 1,4 9 4,3

20.Enfisema 0 0,0 0 0,0

21.Tuberculose pulmonar 0 0,0 1 0,5

22.Outra doença respiratória 5 2,4 14 6,6

23.Distúrbio emocional severo 5 2,4 14 6,6
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24.Distúrbio emocional leve 43 20,4 34 16,1

25.Problema ou diminuição na audição. 12 5,7 23 10,9

26. Doença ou lesão da visão 7 6,1 16 7,6

27.Doença neurológica 4 1,9 7 3,3

28.Outra doença neurológica ou dos sentidos 0 0,0 2 0,9

29.Pedras ou doença da vesícula biliar 2 0,9 12 5,7

30. Doença do pâncreas ou do fígado 0 0,0 6 2,8

31.Úlcera gástrica ou duodenal 2 0,9 7 3,3

32.Gastrite ou irritação duodenal 13 6,2 30 14,2

33.Colite ou irritação do cólon 2 0,9 5 2,4

34.Outra doença digestiva 3 1,4 12 5,7

35.Infecção das vias urinárias 1 0,5 15 7,1

36.Doença dos rins 1 0,5 6 2,8

37.Doença nos genitais e aparelho 0 0,0 2 0,9

38.Outra doença geniturinária 0 0,0 3 1,4

39.Alergia, eczema 8 3,8 9 4,3

40. Outra erupção 0 0,0 3 1,4

41. Outra doença de pele 0 0,0 2 0,9

42.Tumor benigno 0 0,0 3 1,4

43.Tumor maligno (câncer) 0 0,0 7 3,3

44.Obesidade 22 10,4 27 12,8

45. Diabetes 6 2,8 24 11,4

46.Bócio ou outra doença da tireoide 1 0,5 21 10,0

47.Outra doença endócrina ou metabólica 1 0,5 9 4,3

48.Anemia 1 0,5 8 3,8

49.Outra doença do sangue 1 0,5 2 0,9

50.Defeito de nascimento 0 0,0 4 1,9

51.Outro problema ou doença 1 0,5 4 1,9
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ANEXO E - ETAPAS DA MODELAGEM DA ANÁLISE DE
REGRESSÃO DE POISSON MÚLTIPLA DOS FATORES

ASSOCIADOS AO COMPROMETIMENTO DA PRODUTIVIDADE NO
TRABALHO

Etapas da modelagem da análise de regressão de Poisson múltipla dos
fatores associados ao comprometimento da produtividade no trabalho,

Trabalhadores de Enfermagem, Hospital Universitário de São Paulo, 2017

A modelagem múltipla da análise de regressão de Poisson incluiu todas

as variáveis que apresentaram valor do p<0,20 na análise bivariada. As etapas da

modelagem estão descritas a seguir e os resultados apresentados na Tabela B.

A análise foi iniciada no modelo 1 com a variável "capacidade para o

trabalho", sendo que a capacidade adequada (ótima / boa) foi a categoria de

referência.

No modelo 2 foi incluída a "Divisão de Enfermagem", e a categoria de

referência foi composta pelo agrupamento das Divisões Administrativa e Clínica.

Houve ajuste nos parâmetros (RP, IC95% e p) da capacidade para o trabalho. Houve

alteração superior a 10,0% nos parâmetros da Divisão Pediátrica, mas como não

houve inversão na significância estatística. Como esta é uma variável relevante

como proxy de cargas de trabalho, ela foi mantida na modelagem.

No modelo 3 foi incluída a variável "anos de contribuição no INSS". Houve

ajuste nos parâmetros (RP, IC95% e p) da capacidade para o trabalho e da Divisão de

Enfermagem e, portanto, a variável foi mantida na modelagem.

No modelo 4 foi incluída a variável "turno". Esta variável já não tinha

associação estatisticamente significativa na análise bivariada e permaneceu desta

forma. Além disso, ela retirou a significância da Divisão de Enfermagem, e isto
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possivelmente ocorreu em função da associação que existe entre estas duas

variáveis (p=0,019 - teste exato de Fisher). A variável foi retirada da modelagem.

No modelo 5 foi incluída a variável "faixa etária". Esta variável já não tinha

associação estatisticamente significativa na análise bivariada e permaneceu desta

forma. Além disso, ela retirou a significância do tempo de contribuição no INSS, e

isto possivelmente ocorreu em função da associação que existe entre estas duas

variáveis (p<0,001 - teste exato de Fisher), sendo que o aumento do tempo de

contribuição acompanha o aumento da faixa etária. A variável foi retirada da

modelagem.

No modelo 6 foi incluída a variável "categoria profissional". Esta variável já

não tinha associação estatisticamente significativa na análise bivariada e

permaneceu desta forma. Além disso, ela retirou a significância da Divisão de

Enfermagem e alterou em mais de 10,0% os parâmetros (RP, IC95% e p) do tempo

de contribuição no INSS. A variável foi retirada da modelagem.

No modelo 7 foi incluída a variável "horas trabalhadas na semana". Esta

variável já não tinha associação estatisticamente significativa na análise bivariada e

permaneceu desta forma. Ela não alterou os parâmetros (RP, IC95% e p) das demais

variáveis. A variável foi retirada da modelagem.

No modelo 8 foi incluída a variável "sexo", que não apresentou

associação estatisticamente significativa na análise bivariada, mas foi considerada

variável de controle. Ela não alterou os parâmetros (RP, IC95% e p) da capacidade

para o trabalho e da Divisão de Enfermagem, e deixou a categoria 30,0 a 34,9 anos

do tempo de contribuição no INSS no limiar da significância estatística. A variável foi

mantida na modelagem. Desta forma, este é o modelo final. O teste de Pearson para

avaliação do ajuste ( 2=153,91; p=0,994) mostrou boa qualidade do modelo final.
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Tabela B. Modelagem da análise de regressão de Poisson múltipla dos fatores associados
ao comprometimento da produtividade no trabalho, Trabalhadores de Enfermagem,

Hospital Universitário de São Paulo, 2017.

Modelo Variável Categoria RP
IC95% (RP)

p
Inf. Sup.

1
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,59 2,95 10,58 <0,001

2
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,39 2,85 10,18 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00

Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica

1,85 0,81 4,25 0,145

Pediátrica 2,56 1,08 6,09 0,033

3
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,19 2,79 9,67 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00

Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica

1,94 0,83 4,55 0,126

Pediátrica 2,62 1,10 6,24 0,029

Anos de contribuição
no INSS

Menos que 25,0 1,00

25,0 a 29,9 1,31 0,60 2,88 0,495

30,0 a 34,9 2,07 1,02 4,18 0,043

35,0 e mais 0,95 0,37 2,47 0,918

4
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,01 2,68 9,37 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00
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Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica

1,86 0,77 4,45 0,165

Pediátrica 2,29 0,93 5,65 0,071

Anos de contribuição
no INSS

Menos que 25,0 1,00

25,0 a 29,9 1,31 0,60 2,85 0,494

30,0 a 34,9 2,21 1,11 4,38 0,024

35,0 e mais 1,01 0,40 2,53 0,981

Turno de trabalho Manhã 1,00

Tarde 1,09 0,61 1,92 0,774

Noite 0,86 0,51 1,45 0,567

Administrativo 0,63 0,30 1,31 0,213

5
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,30 2,83 9,90 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00

Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica

1,90 0,81 4,47 0,140

Pediátrica 2,52 1,06 6,03 0,037

Anos de contribuição
no INSS

Menos que 25,0 1,00

25,0 a 29,9 1,26 0,57 2,81 0,567

30,0 a 34,9 2,10 1,00 4,44 0,051

35,0 e mais 1,12 0,41 3,08 0,821

Faixa etária (anos) 45,0 a 49,9 1,00

50,0 a 54,9 1,04 0,52 2,08 0,902

55,0 e mais 0,77 0,35 1,71 0,523

6
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,23 2,85 9,58 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00

Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-
1,89 0,85 4,21 0,121
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Ginecológica

Pediátrica 2,21 0,93 5,27 0,074

Anos de contribuição
no INSS

Menos que 25,0 1,00

25,0 a 29,9 1,42 0,66 3,07 0,367

30,0 a 34,9 2,27 1,12 4,62 0,024

35,0 e mais 0,88 0,33 2,36 0,806

Categoria profissional Enfermeiro 1,00

Técnico de Enfermagem 1,76 0,99 3,16 0,056

Auxiliar ou Atendente de

Enfermagem
1,17 0,60 2,29 0,647

7
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,10 2,74 9,50 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00

Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica

1,99 0,87 4,55 0,104

Pediátrica 2,59 1,10 6,07 0,029

Anos de contribuição
no INSS

Menos que 25,0 1,00

25,0 a 29,9 1,29 0,59 2,81 0,529

30,0 a 34,9 2,09 1,04 4,23 0,039

35,0 e mais 0,99 0,38 2,58 0,979

Horas trabalhadas na
semana

Até 36,0 1,00

Mais de 36,0 1,38 0,88 2,15 0,159

8
Capacidade para o
trabalho

Adequada (ótima / boa) 1,00

Inadequada (moderada /

baixa)
5,24 2,79 9,85 <0,001

Divisão de enfermagem Administrativa e Clínica 1,00

Pacientes externos,

Cirúrgica e Obstétrica-

Ginecológica

1,95 0,84 4,51 0,121

Pediátrica 2,69 1,14 6,33 0,023
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Anos de contribuição
no INSS

Menos que 25,0 1,00

25,0 a 29,9 1,31 0,60 2,88 0,502

30,0 a 34,9 2,03 1,00 4,12 0,050

35,0 e mais 0,90 0,35 2,31 0,820

Sexo Masculino 1,00

Feminino 0,78 0,43 1,43 0,429
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ANEXO F - PARECER COSUBSTANCIADO DO CEP ESCOLA DE
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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ANEXO G - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DE SÃO PAULO
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