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RESUMO 

 
 
 

Ao longo dos anos, os indicadores demográficos têm revelado um aumento 

significativo no número de trabalhadores idosos. Vários estudos indicam que, se não 

forem tomadas medidas preventivas, a maioria dos trabalhadores sofre um declínio 

da sua capacidade para o trabalho, à medida que a sua idade aumenta. Deste 

modo, torna-se cada vez mais importante analisar a relação entre o trabalhador e o 

seu posto de trabalho.   

O presente estudo – que incidiu numa amostra de 50 trabalhadores que realizam 

trabalho diário ao computador numa empresa industrial – pretende analisar a relação 

entre a capacidade para o trabalho e a idade. Para o efeito foi aplicada a 

metodologia Work Ability Index (WAI), desenvolvida pelo Finnish Institute of 

Occupational Health, que avalia a Capacidade para o Trabalho (Silva et al., 2000). 

Na primeira parte deste trabalho apresenta-se a revisão bibliográfica da literatura 

relacionada com o envelhecimento da população trabalhadora.  

Na segunda parte deste estudo analisa-se estatisticamente o envelhecimento da 

população portuguesa e os acidentes de trabalho em Portugal. A aplicação da 

metodologia WAI tem por base a aplicação de um questionário individual e a sua 

interpretação. 

Os resultados deste estudo sugerem que a capacidade para o trabalho diminui com 

a idade e, por esse motivo, é importante que ocorra intervenção ergonómica 

antecipada de modo a garantir o contínuo bem-estar do trabalhador e a manutenção 

da produtividade da organização. 

 

Palavras-Chave: Ergonomia; Índice de Capacidade para o Trabalho; Trabalhador 

Idoso; Envelhecimento.   
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ABSTRACT 

 
 
 

Along the years, demographic indicators have suggested a significant increase in the 

number of older employees composing the future working population. Studies 

indicates that, if no measures for maintaining work ability are taken, most workers 

experience a decline in work ability as they age. So it becomes even more important 

to analyze the relationship between the worker and his work place.  

The present study – focusing on a sample of 50 employers that work on a computer 

on a daily bases in an industrial company – aims the analyses of the relationship 

between the work ability and age. For this purpose, it was applied the method Work 

Ability Index (WAI), developed by the Finnish Institute of Occupational Health, 

measuring the Work Ability Index. 

The first part of this study looks for what was published regarding the aging of the 

workforce. 

The second part shows statistically the aging of the Portuguese workforce and 

analyses the work accidents. The use of the method WAI is based on an individual 

survey and data is analyzed. 

Results suggested that work ability decreases with age and, for this motive, it is 

essential that an ergonomic intervention should anticipate this decrease, looking for 

maintain the well being of the workers and the company productiveness.   

 

 

 

Keywords: Ergonomic; Work Ability Index; Older Worker; Aging 
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1. Introdução 

 

 

 

O aumento gradual da população idosa tem vindo a determinar de uma forma geral 

o envelhecimento da população mundial. A World Health Organization prevê que a 

população mundial com mais de 60 anos duplique, atingindo aproximadamente um 

bilião em 2020. Prevê-se que em 2050, a população asiática com idade superior a 

65 anos irá triplicará e que 30% da população Europeia terá mais de 65 anos (WHO, 

2002).  

Paralelamente, a esperança de vida à nascença poderá aumentar até 2050: nas 

mulheres de 72,9 para 79,0 anos e nos homens de 79,9 para 84,7 anos (Lutz, 2008). 

Esta tendência irá significar que o indivíduo manter-se-á activo durante mais anos do 

que no passado. Na União Europeia cada mulher tem em média 1,52 filhos 

enquanto o limiar de renovação das gerações é de 2,1 filhos (INE, 2006). Estes dois 

factores juntos implicam uma inversão da pirâmide demográfica ou seja, um 

alargamento do topo da pirâmide e um estreitamente da base. 

As Nações Unidas alertaram, pela primeira vez em 1982, para o envelhecimento da 

população mundial e os Conselhos Europeu de Estocolmo (2001) e de Barcelona 

(2002) salientaram a importância do desafio demográfico na EU. 

 

Em Portugal e de acordo com as projecções da Comissão Europeia, a população 

portuguesa activa (idades entre 15 e 64 anos) registará um decréscimo de 15,2% 

até 2050. Segundo refere o INE (2006), o declínio da fecundidade implica a 

diminuição da população jovem, e por sua vez um estreitamento da base da 

pirâmide etária. O envelhecimento demográfico devido à melhoria das condições de 

vida implica o incremento da população idosa, sendo este facto visível ao nível do 

topo alargado da pirâmide, conforme se apresenta na Figura 1. A pirâmide de idades 

deixa assim de ser triangular para apresentar um estreitamento na base. Este 

estudo refere que, em 2006, por cada 100 indivíduos em idade activa, residiam em 
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Portugal cerca de 26 indivíduos com mais de 65 anos. Neste estudo foi também 

estimado que em 2050 o número de idosos atingirá os 58 em cada 100 indivíduos. 

 

 

Figura 1 - Pirâmide Demográfica para Portugal (estimativa de 2006 e projecções para 2025 e 2050) 
(adaptado de INE, 2006) 

 

O envelhecimento está associado a um decréscimo, entre outros factores, da 

capacidade aeróbia, da capacidade de termoregulação, da força muscular, do tempo 

de reacção e de capacidades cognitivas. Estas alterações podem reduzir a 

capacidade do indivíduo de realizar o seu trabalho para o mesmo nível de 

produtividade (Sanders e McCormick, 1993). 

A maioria dos estudos também refere que os trabalhadores idosos tendem a sofrer 

menos acidentes de trabalho mas, quando sofrem, as consequências são mais 

graves e o trabalhador necessita normalmente de mais tempo para recuperar. O 

trabalhador mais jovem sofre normalmente de acidentes de trabalho ao nível das 

mãos e olhos, enquanto que o trabalhador mais velho sofre normalmente de 

problemas ao nível das costas (CCOHS, 2002). 
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Todas estas alterações derivadas do envelhecimento populacional implicam uma 

nova orientação da sociedade para acomodar as alterações associadas ao processo 

de envelhecimento. A contribuição da Ergonomia nesta matéria é preponderante.  

A Ergonomia, conhecendo as alterações no indivíduo à medida que este envelhece 

poderá intervir de modo a proporcionar condições e ambiente de trabalho 

compatíveis com estas alterações. A Ergonomia quando aplicada ao posto de 

trabalho, possibilitará a adequação do local de trabalho às alterações inerentes ao 

processo de envelhecimento do indivíduo através de, por exemplo, modificações de 

layout ou equipamentos.  

 

O tema proposto para este estudo consiste em investigar a capacidade para o 

trabalho e analisar a evolução do Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT) com a 

idade, de um grupo de trabalhadores, com idades compreendidas entre os 37 e os 

63 anos, que realizam trabalho diário com o computador. Pretende-se com este 

estudo analisar a importância da Ergonomia no acompanhamento do trabalhador à 

medida que este vai envelhecendo. Pretende-se também, comparar os Índices de 

Capacidade para o Trabalho obtidos com os valores de referência propostos pelo 

FIOH.  

 

Num estudo preliminar, realizado por Costa e Nunes (2008), de aplicação do ICT a 

um grupo de trabalhadores que realizam o tipo de trabalho diário, referido 

anteriormente, foi possível concluir que o método ICT é muito útil no 

acompanhamento da evolução dos trabalhadores ao longo do seu envelhecimento. 

Este método permite evidenciar se os trabalhadores estão a ter problemas de 

realização do seu trabalho, permitindo a intervenção precoce de modo a prevenir 

perdas de produtividade por parte dos trabalhadores idosos.    

 

Pensa-se que o tema proposto para estudo poderá contribuir para a promoção do 

bem-estar do trabalhador no seu local de trabalho e contribuir para sensibilizar para 
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a problemática do envelhecimento e para a necessidade de uma intervenção 

ergonómica. 
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PARTE I ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2. Envelhecimento da População 

 

Foi essencialmente a partir da segunda metade do século XX, após a 2ª Guerra 

Mundial, que emergiu o fenómeno do envelhecimento demográfico isto é, o aumento 

do número de pessoas idosas. Esta evolução demográfica é generalista e atinge 

todo o planeta (OSHA, 2008). Por exemplo, prevê-se que, em 2025, na União 

Europeia, haverá o dobro dos trabalhadores com 50 anos quando comparado com o 

número destes com idade igual ou inferior a 25 anos (Ilmarinem, 2001).  

O avanço da ciência e da medicina tem proporcionado ao ser humano a 

possibilidade de ter uma vida mais longa e mais saudável. As melhores condições 

sociais e tecnológicas, os progressos da medicina preventiva, curativa e 

reabilitadora, têm sido traduzidos por um aumento significativo da esperança média 

de vida. 

Algumas das razões que têm vindo a ser apontadas para o envelhecimento da 

população activa são o declínio da natalidade, o aumento da esperança média de 

vida e a entrada tardia da população jovem no mercado de trabalho. 

Segundo Nazareth (1994), a explosão demográfica da terceira idade deve-se ao 

declínio da natalidade e não ao aumento da esperança média de vida. O declínio da 

natalidade deve-se a factores tais como, a redução da nupcialidade e a 

emancipação da mulher através de uma maior participação no mercado de trabalho 

originado por sua vez, um casamento mais tardio (Dinis, 1997). 

A importância do estudo e análise deste envelhecimento demográfico assenta no 

impacto que tem na nossa sociedade, o prolongamento da vida activa e o 

envelhecimento da população laboral.  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o envelhecimento pode ser 

analisado segundo duas perspectivas (INE, 2002):  

1. Individualmente – o envelhecimento assenta na maior longevidade dos 

indivíduos; 
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2. Envelhecimento Demográfico – definido pelo aumento da proporção das 

pessoas idosas na população total.  

 

Não existe uma idade concreta e exacta em que se pode considerar um indivíduo 

como ―velho‖. A entrada na velhice depende de diversos factores nomeadamente de 

características e experiência individuais, características genéticas, estilo de vida, tipo 

de trabalho, entre outros (Attwood, 2003). Vários estudos têm tentado precisar esta 

idade de entrada na velhice sendo que têm sido estabelecidas classificações 

diferentes no que respeita à idade do envelhecimento do indivíduo:  

 Neugarten (1974) estabeleceu dois períodos de velhice: jovens idosos (55 – 

75 anos) e os idosos-idosos (mais de 75 anos); 

 

 Papalia e Olds (1992, cit. Pereira, 2006) define que a idade adulta se inicia 

aos 20 anos e se divide por três ciclos: idade adulta-jovem (20 – 40 anos), 

meia-idade adulta (40 – 65 anos) e idade adulta-tardia (mais de 65 anos). 

 
No entanto, segundo Ilmarinen (2001) a definição de ―trabalhador idoso‖ pode ser 

considerada a partir da altura em que começam a ocorrer alterações relevantes em 

funções primordiais relacionadas com o trabalho. Esta autora descreve ainda que as 

capacidades funcionais, principalmente físicas, mostram uma acentuada diminuição 

após os 30 anos e esta tendência é ainda mais acentuada se, após os 15-20 anos 

seguintes, o trabalho físico não for reduzido. No entanto, a percepção do trabalhador 

para a sua própria capacidade de trabalho é a de que esta atinge o seu máximo um 

pouco antes dos 50 anos e que, cinco anos mais tarde, cerca de 15-25% destes 

trabalhadores reporta uma fraca capacidade para o trabalho. Isto acontece para os 

trabalhadores que estão sujeitos a trabalhos de grande exigência física mas também 

cujas funções são essencialmente de esforço mental. Deste modo, um pouco antes 

dos 50 anos será, do ponto de vista da saúde ocupacional, a idade em que se torna 

importante actuar.   
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3. Características do Envelhecimento 

 

O envelhecimento é um processo complexo e natural que não se encontra 

totalmente conhecido dando-se tanto a nível físico como cognitivo. 

As alterações ao nível físico estão essencialmente relacionadas com o sistema 

cardiovascular e músculo-esquelético, com as medidas físicas do corpo e com o 

sistema sensorial. 

As alterações ao nível cognitivo podem dar-se ao nível da percepção e 

processamento visual, visão espacial, atenção selectiva (capacidade de seleccionar 

um estímulo entre vários) e dividida (capacidade de se focar em vários estímulos 

simultaneamente) e a capacidade de formular decisões adequadas.  

Geralmente, alterações relacionadas com a idade, ao nível cognitivo, são difíceis de 

distinguir pois, por exemplo, trabalho e hábitos de vida podem acelerar ou retardar 

estas alterações. 

Nem todo o indivíduo envelhece da mesma forma. As suas próprias características 

individuais e genéticas, o meio em que cresceu e se desenvolveu, bem como o seu 

historial profissional influenciam o seu processo de envelhecimento. Deste modo 

encontram-se indivíduos com a mesma idade mas com capacidades completamente 

diferentes.  

Através de diversos estudos que investigaram o modo como as capacidades 

cognitivas se alteram ao longo da vida, Verhaegen e Salthouse (1997) concluíra que, 

as capacidades de raciocínio, rapidez e memória diminuem significativamente antes 

dos 50 anos de idade. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos com homens e mulheres, entre 1970 e 

1984, demonstrou que as capacidades cognitivas diminuíram significativamente 

próximo dos 30 anos, como se pode observar na Figura 2 (Avolio e Waldman, 1994). 

As capacidades analisadas neste estudo foram as seguintes: 
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 Capacidade numérica – Capacidade para resolver problemas aritméticos 

rapidamente e com precisão; 

 Aptidão verbal – Capacidade para compreender o significado das palavras e 

usá-las correctamente, compreender as relações entre palavras e entre frases 

e parágrafos inteiros; 

 Capacidade para funções administrativas – Capacidade para compreender 

tabelas, diferenças entre documentos, rever palavras e números e evitar erros 

no cálculo aritmético; 

 Destreza dos dedos – Capacidade para usar os dedos para manipular 

pequenos objectos rapidamente e com precisão; 

 Inteligência global – Capacidade de pensar, raciocinar, resolver problemas e 

interagir adequadamente em diversas situações. 

 

Figura 2 – Evolução das capacidades por faixa etária, por comparação com a  
faixa etária dos 25-34 anos (adaptado de Avolio e Wadman, 1994) 

 

 

Um outro estudo realizado por Ilmarinem (2001), mostra que existem outros factores 

que melhoram com a idade tais como: 

 A sabedoria; 

 O poder de decisão; 
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 A capacidade de comunicação; 

 O controlo de vida; 

 O compromisso para com o trabalho; 

 O Absentismo; 

 A Experiência de trabalho; 

 A Motivação para aprender. 

De acordo com estudos realizados por Spirduso (1995) os trabalhos que exigem 

aptidões específicas e velocidade, não apresentaram variação nas diferentes faixas 

etárias. 

Ilmarinem (2001) concluiu que com o avanço da idade, apesar dos trabalhadores 

ficarem fisicamente menos aptos ficam mentalmente mais fortes. Assim sendo, o seu 

trabalho deveria ser fisicamente menos exigente e ser mais exigente ao nível das 

capacidades mentais, as quais foram desenvolvidas ao longo da carreira 

profissional. 

Relativamente às capacidades cognitivas de raciocínio e rapidez de resposta, Belwal 

(2005) refere que se o tempo de decisão for aumentado (em cerca de 30 a 45 

segundos), o trabalhador idoso terá maior segurança na resposta, e logo cometerá 

menos erros, o que, em conjunto com a experiência adquirida, se torna numa mais-

valia para o trabalhador e para a organização.  

  

3.1 Características Antropométricas 

A antropometria tem por objectivo o estudo das dimensões do corpo humano, de 

modo a ser possível adaptar os locais de trabalho a estas características. 

Cada indivíduo tem as suas próprias características individuais e por isso, torna-se 

um enorme desafio, adaptar os equipamentos e postos de trabalho a cada 

trabalhador. Os postos de trabalho deveriam ser dimensionados para todos os 

indivíduos, homens e mulheres, com idades entre os 20 e os 65 anos. 

As maiores diferenças em termos corporais são devidas à diversidade étnica, sexo e 

idade. A mulher tem geralmente dimensões inferiores às do homem à excepção da 
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largura da anca. Com o aumento da idade, muitos indivíduos tornam-se mais 

pequenos mas mais pesados e mais corpulentos (Kroemer e Gradjean, 1997). Por 

exemplo, um estudo americano demonstrou que pessoas com idade entre os 45 e 

os 65 anos apresentaram alterações nas suas características antropométricas, 

quando comparadas com indivíduos do mesmo sexo, mas com 20 anos de idade por 

exemplo (Kroemer e Grandjean, 1997): 

- Altura (homem e mulher)  - 4 cm 

- Peso (homem)   + 6 kg 

- Peso (mulher)   + 10 kg  

 

3.2 Força Muscular 

A força é o resultado do conjunto de contracções musculares que se realizam, no 

sentido de executar uma acção. O esforço máximo que um músculo ou um grupo 

muscular consegue atingir depende da idade, do sexo, da constituição, do estado 

físico e da motivação com que um indivíduo realiza uma determinada tarefa.  

Um estudo realizado com 750 trabalhadores jovens e idosos de ambos os sexos 

permitiu analisar a evolução com a idade de quatro forças isométricas: puxar, 

empurrar, torcer e apertar. Na Figura 3 apresentam-se estas relações, observando-

se que estas forças diminuem com a idade e que esta diminuição é similar em 

ambos os sexos. As mulheres apresentam sempre, em todas as idades, uma força 

inferior à dos homens (Voorbij e Steenbekkers, 2000). 
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Figura 3 – Evolução da força média com a idade em homens e mulheres (adaptado de Voorbij  

e Steenbekkers, 2000)  

 

De acordo com os dados obtidos por Hettinger (1960, cit. Kroemer, 1997) apresenta-

se na Figura 4 a evolução da força máxima muscular em função do aumento da 

idade em função de indivíduos de ambos os sexos. Observa-se que esta força 

diminui consideravelmente, em ambos os sexos por volta dos 35/40 anos. 
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Figura 4 – Força máxima muscular em função da idade e sexo  
(adaptado de Kroemer, 1997)  

 

Deste estudo pode concluir-se também que com o aumento da idade, 

independentemente do sexo, a força muscular diminui. De uma maneira geral, a 

mulher apresenta uma força inferior em dois terços à do homem. O pico da força 

muscular é atingido, para ambos os sexos, por volta dos 25 – 35 anos. Indivíduos 

com idades compreendidas entre os 50 e 60 anos só conseguem produzir cerca de 

75-85% da força muscular que exerciam aos 30 anos. 

Attwood (2003) propõe no seu estudo, realizado numa indústria petrolífera vários 

conselhos para acomodar o trabalhador idoso, entre eles é referido a alteração no 

posicionamento (orientação e posição) das válvulas que são rodadas manualmente 

e que exigem muito dispêndio de esforço muscular. Com esta alteração consegue-

se uma redução de necessidade de efectuar 44kg de força para 28kg ou até mesmo 

25kg. 

 

Conclui-se assim que, em geral, a força muscular atinge o seu pico entre os 25 e os 

35 anos, diminui ligeiramente até aos 40 anos e após esta idade tem em geral um 

decréscimo acentuado (Sanders e McCormick, 1993). No entanto, segundo Kroemer 

e Grandjean, (1997) o exercício físico pode aumentar a força muscular em adultos, 

em cerca de 30 a 40%. 
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3.3 Capacidade Aeróbia Máxima 

Quando o indivíduo passa de uma situação de repouso para uma situação activa ele 

aumenta a sua necessidade energética. O aumento do esforço numa tarefa irá 

provocar o aumento da necessidade de oxigénio. Um contínuo aumento do esforço 

irá provocar um contínuo aumento do consumo de oxigénio até a um ponto em que 

este não aumentará mais. Este nível é denominado de Capacidade Aeróbia Máxima. 

Quanto maior a capacidade aeróbia máxima de um indivíduo mais eficiente será o 

seu sistema cardiorespiratório (Sanders e McCormick, 1993). 

O estudo realizado por Bugajska (2005) a 1188 indivíduos activos de ambos os 

sexos, com o auxílio de uma bicicleta ergométrica, demonstrou que o Volume 

Máximo de Oxigénio (VO2max) consumido na realização de uma tarefa, diminui com 

a idade.  

Na Figura 5 pode observa-se a relação entre a Capacidade Aeróbia Máxima e a 

idade, para entre homens e mulheres. Aos 20 anos a Capacidade Aeróbia Máxima é 

de 4 l/min e 3 l/min, respectivamente para homens e para mulheres. Sendo que, 

após esta idade, ela diminui progressivamente. Aos 65 anos a Capacidade Aeróbia 

Máxima diminui para 3 l/min nos homens e 2 l/min nas mulheres. Em média, um 

homem de 65 anos tem a mesma capacidade aeróbia máxima que uma mulher de 

25 anos (Astrand et al., 1973). 

 

Figura 5 – Capacidade Aeróbia Máxima em homens e mulheres em função da idade  
(adaptado de Astrand et. al., 1973) 

 

As recomendações internacionais são as de que o esforço físico necessário para o 

desempenho de uma tarefa não deve ultrapassar os 50% do VO2max. do indivíduo. 
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Ou seja, se uma mulher de 40 anos tiver um VO2max. de apenas 1,5 l/min, ela só 

deverá realizar tarefas que consumam no máximo 0,75 litros de oxigénio por minuto. 

Caso contrário estará em sobrecarga física. Este nível corresponde a trabalhar numa 

posição sentada ou num trabalho leve realizado de pé. A movimentação de um local 

para outro ou o transporte de cargas, mesmo que ligeiras, irá facilmente exceder o 

consumo de oxigénio em 1 l/min (Ilmarinen, 2001). 

Uma reduzida capacidade cardiorespiratória significa que a maioria dos trabalhos, 

desempenhados normalmente por mulheres, tais como, limpeza e enfermagem 

podem sobrecarregar a trabalhadora e ter, a longo prazo, um impacto negativo na 

sua saúde. Como tal, torna-se muito importante, principalmente para a população 

feminina que a sobrecarga física diminua à medida que a idade aumenta, sendo que 

o indivíduo deve realizar exercícios que lhe permitam, pelo menos, ter a capacidade 

cardiorespiratória de acordo com a sua idade (Ilmarinen, 2001). 

 

Para diminuir o esforço aeróbio, podem ser tomadas algumas medidas ergonómicas, 

nomeadamente (working-well, 2008): 

 Mecanização de tarefas. Por exemplo, recorrer ao transporte mecânico de 

cargas; 

 Instalação de ar condicionado de modo a manter o ar a uma temperatura 

adequada; 

 Aumento de pausas no trabalho ou rotação de tarefas; 

 Reduzir o trabalho que requer esforço muscular estático isto é, a manutenção 

de posições estáticas; 

 Realizar as tarefas em posturas neutras de conforto; 

 Eliminar a rotação do corpo; 

 Realizar exercícios de alongamento ao longo do dia; 

 Fazer exercício físico regular. 
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3.4 Capacidades Auditivas 

Segundo vários estudos realizados a nível mundial, o número total de pessoas com 

problemas de audição rondam os 500 milhões. Estes estudos mostram ainda que 

uma em cada 10 pessoas no mundo sofre de problemas a nível auditivo (UK. Hear it, 

2001, cit. Arezes, 2002). 

Estima-se que, estão expostos a níveis de pressão sonora inaceitáveis durante mais 

de um terço do seu tempo de trabalho, cerca de um terço da população europeia 

que corresponde a mais de 60 milhões de pessoas (OSHA, 2008). Esta exposição 

origina distúrbios no sono, perturbações do equilíbrio psicológico e outros efeitos 

adversos para a saúde. Segundo esta agência, a perda de audição devido ao ruído 

é a doença ocupacional mais comum na União Europeia. 

Considera-se um ruído "o conjunto de sons susceptíveis de adquirir para o homem 

um carácter afectivo desagradável e/ou intolerável, devido sobretudo aos 

incómodos, à fadiga, à perturbação e não à dor que pode produzir" (CEE, 1977).   

Os efeitos nocivos do ruído podem ser de natureza fisiológica, psicológica e social e 

pode ocorrer numa perda de audição. Esta perda inicialmente temporária após 

exposição prolongada à mesma intensidade de ruído, provocar perturbações 

auditivas definitivas. A surdez induzida pelo ruído, (noise-induced hearing loss - 

NIHL), é uma doença complexa e multifactorial, que ocorre devagar e 

progressivamente degenerando as células auditivas. Quanto mais elevado for o nível 

do ruído e mais prolongada a exposição, maior é o risco de o indivíduo vir a sofrer 

danos (Kroemer e Grandjean, 1997). 

A diminuição auditiva é progressiva ao longo da vida e segundo Kroemer e 

Grandjean (1997), esta é mais pronunciada em homens do que em mulheres. 

Segundo este autor, os trabalhadores idosos mostram normalmente a combinação 

de dois efeitos: surdez devido à idade e surdez devido ao ruído, sendo normalmente 

difícil distinguir entre os dois. Por volta dos 50 anos, a perda de audição na 

frequência dos 3000Hz, ronda os 10 dB, pelos 60 anos é de 25 dB e pelos 70 de 35 

dB.  

Alguns estudos referem que o indivíduo mais velho torna-se mais vulnerável e mais 

afectado pelo ruído devido a perdas auditivas relacionadas com a presbiacusia e 
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sociocusia, que tornam o ouvido interno mais vulnerável (Pyykkö et al., 2000, cit. 

Arezes, 2002a) 

A prevenção da diminuição auditiva pode ser compensada através das seguintes 

medidas (Worrking-well): 

 Reduzir os ruídos de fundo desnecessários; 

 Realizar exames audiométricos com regularidade e utilizar, se necessário, 

protectores auriculares; 

 Reduzir o volume dos equipamentos (se estes forem controláveis)  

 Evitar ruído nas frequências elevadas. 

 

3.5 Capacidade Visual 

A visão é um receptor fundamental para o ser humano e, embora seja pequeno no 

tamanho, o olho é um órgão muito complexo. Tem aproximadamente 2,54 cm de 

largura, 2,54 cm de profundidade e 2,3 cm de altura. 

A estrutura e o funcionamento do olho são complexos. O olho ajusta constantemente 

a quantidade de luz que deixa entrar, foca os objectos próximos e distantes e gera 

imagens contínuas que instantaneamente são transmitidas ao cérebro. 

Após os 40 anos as capacidades visuais diminuem. Problemas como presbitia 

(também denominada por vista cansada) e degeneração muscular própria da idade, 

diminuem a visão.  

A presbitia consiste na dificuldade em distinguir claramente os objectos próximos, 

causada pela diminuição do poder de acomodação do olho (especialmente a 

elasticidade do cristalino), associada ao envelhecimento (Médicos de Portugal, 

2008). O cristalino perde gradualmente elasticidade, encurva-se de forma 

insuficiente e perde a capacidade de acomodação, o que resulta numa crescente 

dificuldade em ver bem ao perto enquanto ao longe a visão mantém-se inalterada ou 

encurta-se ligeiramente. A percepção da existência deste problema aumenta com o 

trabalho ao computador. Na Tabela 1 apresenta-se a distância mínima para ver bem 

ao perto em função da idade. Observa-se que esta capacidade diminui 

consideravelmente com a idade e que, comparando entre os 32 anos e os 50 anos, 
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a distância necessária para ver bem ao perto aumenta cerca de 400%. Uma das 

razões apontadas para este aumento na distância é a leitura prolongada em 

condições inadequadas, fenómeno denominado por ―vista cansada‖ (Kroemer e 

Grandjean, 1997).  

 

 

Tabela 1- Distância necessária para ver bem ao perto em função da idade 
 (adaptado de Kroemer e Grandjean, 1997) 

Idade Near Point 
(mm) 

16 
32 
44 
50 
60 

80 
120 
250 
500 

1000 

 

 

Outro factor crítico para o trabalhador idoso é o contraste visual. Para maximizarem 

as suas capacidades visuais estes trabalhadores necessitam de maior contraste. A 

Figura 6 apresenta o contraste visual necessário para que um indivíduo de uma 

determinada idade consiga ver tão bem como uma pessoa de 20 ou 30 anos. Esta 

faixa etária é considerada o ponto de referência (Blackwell e Blackwell, 1971 cit. 

Sanders e McCormick, 1992). Observa-se que um indivíduo na faixa etária dos 50-

60 anos necessita praticamente do dobro do contraste de um indivíduo na faixa 

etária de referência (20-30 anos).  

 

Figura 6 – Evolução com a idade do contraste necessário para manter o desempenho visual  
(adaptado de Sanders e MacCormick, 1992) 

 
 

 

Um estudo levado a cabo por Sandfeld (2000), pretendeu analisar o desempenho e 

a activação muscular de um grupo jovem e outro idoso, na utilização de um 
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computador. O autor concluiu que tanto no trabalhador jovem como no idoso o 

desempenho diminui com a necessidade de aumentar o esforço visual.  

Segundo Posada (2003) para compensar as dificuldades na visão, podem ser 

tomadas algumas medidas ergonómicas, não só no posto de trabalho mas também 

em casa. Tais como: 

 Aumentar a intensidade da luz. Pode inclusive ser necessário ajustar esta 

intensidade ao longo do dia: 

 Realizar exames anuais aos olhos e utilizar as lentes/óculos recomendados; 

 Remover as fontes de brilho; 

 Utilizar materiais com contraste elevado; 

 No computador: aumentar o tamanho das palavras, reduzir o brilho do ecrã, 

escolher no monitor um contraste maior para tornar o texto de leitura mais 

fácil.  

Deste modo, no desenvolvimento de um posto de trabalho, é necessário ter em 

consideração a iluminação adequada para o trabalhador idoso de modo a que este 

tenha o conforto visual mais adequado. 

   

3.6 Outros Efeitos  

Além dos factores apresentados nos pontos anteriores, é ainda importante ter em 

consideração que:  

 A capacidade para responder ao stress externo para diferentes situações, 

diminui com a idade (Fozard, 2001); 

 O sistema esquelético está mais susceptível a lesões músculo-esqueléticas 

(National, 2001); 

 Ocorre uma diminuição da capacidade regenerativa de músculos lesionados 

(Chaffin, 1999); 
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 Diminuição da capacidade de termorregulação ou seja, de adaptação da 

temperatura interna do corpo à temperatura exterior (Sanders e McCormick, 

1993); 

 Os indivíduos acima dos 40 anos estão dez vezes mais propensos a sofrer 

ataques cardíacos que indivíduos de 25 anos (Sanders e McCormick, 1993); 

 Um indivíduo idoso demora mais tempo para assimilar a informação que lhe 

está a ser transmitida, para escolher entre diversas alternativas e para 

executar uma resposta (Czaja, 1989). 

 As capacidades cognitivas diminuem com a idade, pelo que aprender novas 

línguas ou matérias diferentes e realizar duas tarefas ao mesmo tempo 

tornam-se mais difíceis de executar e necessitam de mais tempo (Chengalur, 

2004); 

 A memória a longo prazo diminui com a idade (Chengalur, 2004); 

 O tempo de reacção diminui com a idade (Tilley, 2002). 

 Devido a alterações no modo de andar, as quedas são mais frequentes no 

idoso (Bridger, 2003). 

 Os indivíduos com mais de 40 anos são mais precavidos em situações de 

perigo (Desaulniers, 1991 cit Marras, 2006); 

 Apesar de existirem menos acidentes a envolver condutores idosos 

comparativamente ao condutor mais jovem, tal facto é devido à existência de 

um número superior de condutores mais jovens do que mais idoso e ao facto 

dos condutores idosos conduzirem em curtas distâncias (Cerreli, 1989). Os 

acidentes com condutores idosos ocorrem habitualmente a baixas 

velocidades, em cruzamentos e envolvem várias viaturas (Lesikar, 2002); 

 Kawakami (2000), no Japão, analisou uma linha de produção de 

componentes eléctricos em que os operadores estão sentados a realizar 

diversas tarefas. O seu estudo permitiu concluir que é necessário reduzir o 

trabalho manual de alta dificuldade nos trabalhadores idosos; 
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 Os autores Kroemer e Grandjean (1997) afirmam que a resistência ao stress 

derivado do trabalho nocturno diminui com a idade. O trabalhador idoso tem 

mais dificuldades de adaptação, cansa-se com mais facilidade e o seu sono é 

facilmente perturbável. No entanto, muitos destes trabalhadores não 

necessitam de tantas horas de sono como quando eram mais jovens. Muitos 

estudos têm mostrado que os trabalhadores acima dos 40 anos, estão mais 

propensos a terem dificuldades no sono e a queixarem-se de doenças. 
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4. A Organização e o Envelhecimento  

 

É também importante entender de que modo o trabalhador idoso afecta a 

produtividade. Se tivermos em consideração o estereótipo que trabalhadores mais 

idoso são menos produtivos, uma população trabalhadora idosa pode diminuir e/ou 

atrasar o desenvolvimento da economia (Skirbekk, 2003).    

O modelo apresentado na Figura 7 relaciona o modo como as capacidades físicas, 

as capacidades mentais/cognitivas, a educação e a experiência influenciam a 

produtividade de um trabalhador. Estes factores, quando combinados com as 

características da empresa, determinam o desempenho destes no trabalho 

(Skirbekk, 2003). 

Idade

Capacidades 

Físicas

Capacidades 

Mentais

Educação
Experiencia no 

Trabalho
Características 

da Organização

Desempenho 

no Trabalho

Capacidades 

Produtivas

 

Figura 7 – Factores que afectam o desempenho de um indivíduo no trabalho (adaptado de Skirbekk, 2003) 

 

Segundo Shephard (2000), a produtividade varia com o tipo de tarefa 

desempenhada. Por exemplo se o trabalhador enfrenta activamente o trabalho ou se 

espera passivamente por instruções, a eficácia isto é, o modo como selecciona a 
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tarefa adequada e com a eficiência isto é, com a adopção dos meios adequados 

para realizar a tarefa. 

Apesar de existirem estudos que afirmam que não existe declínio nas capacidades 

do trabalhador idoso (BWA, 2002), a verdade é que à medida que o ser humano 

envelhece as suas capacidades (skills) podem diminuir, tendo em conta por exemplo 

o avanço da tecnologia. O avanço tecnológico pode ser um problema para a 

produtividade do trabalhador idoso. Este avanço promove a necessidade de 

atenção, aprendizagem e ajustamento, factores particularmente problemáticos em 

faixas etárias mais elevadas.  

Pode ainda afirmar-se que apesar de todos os estudos que demonstram as 

alterações que ocorrem no ser humano à medida que este envelhece, também está 

demonstrado que se pode sobrepor a estas, a acumulação de experiências e de 

conhecimentos ao longo de uma vida profissional. Esta experiência adquirida conduz 

ao desenvolvimento de novas capacidades e competências (Skirbekk, 2003). 

Também, o sentido de responsabilidade, de confiança e de autonomia são 

capacidades só possíveis de se obter ao longo da vida.  

Ainda segundo Skirbekk (2003) e alguns estudos referidos por este autor, ―a 

experiência aumenta a produtividade individual até um determinado ponto, após o 

qual, a diminuição das capacidades cognitivas provocam a diminuição do 

desempenho no trabalho.‖  

Na Tabela 2 apresenta-se uma matriz, que relaciona os problemas/possibilidades, 

as soluções/meios e os objectivos/resultados do trabalhador individual, à 

organização e à sociedade. Os nove campos da matriz podem ser lidos na vertical, 

horizontal e diagonal. 

Na primeira coluna observamos alguns dos problemas que os três intervenientes 

(indivíduo, organização e sociedade) podem enfrentar à medida que o processo de 

envelhecimento ocorre num indivíduo. O indivíduo pode sofrer, por exemplo de 

diminuição de capacidades funcionais ou diminuição da motivação no trabalho. A 

Empresa sofre as consequências de diminuição da produtividade e competitividade 

ou aumento do absentismo. A Sociedade é afectada, por exemplo, através da 

discriminação do idoso ou aumento dos custos relativos à incapacidade profissional. 

Sendo que estes três intervenientes se afectam entre si. Na segunda coluna 
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observamos as possíveis soluções para esses problemas tais como, 

desenvolvimento de recursos físicos, mentais e sociais no indivíduo, intervenção 

Ergonomia na empresa e prevenção da discriminação da idade na sociedade. Na 

terceira coluna apresenta-se os resultados alcançados por exemplo, no indivíduo 

obtém-se melhoria da sua capacidade funcional e melhoria da qualidade de vida, a 

empresa obtém uma diminuição de demissões devido a doenças e por sua vez a 

sociedade consegue uma reforma tardia e um menor custo de desemprego. 

 

Tabela 2 – Matriz: Envelhecimento e o Trabalho (adaptado de Ilmarinem, 2001) 

- Capacidade cognitiva

- Saúde

- Competência

- Motivação para o trabalho

- Cansaço no trabalho

- Capacidade profissional

- Desemprego

- Desenvolvimento de recursos físicos, 

mentais e sociais

- Melhoria da saúde

- Desenvolvimento de competências

- Ultrapassar mudanças

- Participação

- Melhoria nas capacidade cognitiva

- Melhoria da saúde

- Melhoria de competências

- Melhoria na capacidade profissional

- Diminuição do cansaço

- Diminuição do risco de desemprego

- Melhor qualidade de vida

- Produtividade

- Competitividade

- Ausência ao trabalho devido a 

doenças

- Tolerância relativa à mudança

- Organização do trabalho

- Ambiente de trabalho

- Selcção

- Gestão das idades

- Soluções individuais

- Ergonomia aplicada ao 

envelhecimento

- Plano de pausas

- Horário de trabalho flexível

- Trabalho a part-time

- Formação na adaptação de 

competências

- Melhoria na produtividade colectiva

- Melhoria de competitividade

- Diminuição do n.º de demissões por 

doença

- Melhoria na gestão

- Força de trabalho mais competente

- Melhoria da imagem

- Diminuição dos custos relativos à 

incapacidade profissional

- Crenças relativas ao trabalho e à 

reforma

- Descriminação em relação à idade

- Reforma antecipada

- Custos relativos à incapacidade 

profissional

-  Custos com planos de saúde

- Taxa de emprego

- Mudança de atitudes

- Prevenção da descriminação em 

relação à idade

- Melhoria da política  de trabalho

- Mudança da política de demissão

-Menor descriminação em relação à 

idade;

- Reforma mais tarde

- Diminuição dos custos com o 

desemprego

- Diminuição dos custos com planos 

de saúde

- Melhoria da economia
 

 

A ligação vertical representa a possibilidade dos três elementos partilharem as 

mesmas responsabilidades. A ligação na diagonal entre o trabalhador e a empresa 

representa a forte ligação entre os dois. Quanto melhor forem alcançados os 

objectivos do indivíduo e da organização, melhor a sociedade atingirá os seus 

objectivos (Ilmarinem, 2001). 

O processo de envelhecimento deverá assim ser visto como um todo, de várias 

perspectivas e afectando várias entidades. O controlo deste processo é um desafio 

que só trará vantagens para as três entidades intervenientes: o próprio indivíduo, a 

organização e a sociedade. 
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Walker e Taylor (1998) elaboraram um portfolio de boas práticas para uma mão-de-

obra em processo de envelhecimento. Este guia apresenta mais de 150 exemplos 

de boas práticas nas empresas demonstrando assim que é possível minimizar o 

impacto das alterações demográficas que a sociedade está a sofrer. Algumas boas 

práticas propostas por estes autores passam pelo desenvolvimento de programas 

educacionais e de formação, mistura de trabalhadores idosos e trabalhadores 

jovens, excluir o trabalhador idoso do trabalho por turnos e proporcionar trabalhos 

em part-time para o trabalhador idoso. 
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5. A Ergonomia e o Envelhecimento 

 

A Ergonomia pode ser considerada uma área multidisciplinar que tem como 

objectivo adaptar da melhor forma possível o posto de trabalho às necessidades do 

ser humano. Esta adaptação é conseguida através dos conhecimentos da anatomia 

e fisiologia dos indivíduos, do seu comportamento, da física e da engenharia. Com 

este conhecimento poder-se-á proporcionar o aumento da segurança, eficiência e 

bem-estar nos sistemas de trabalho. 

O envelhecimento da população trabalhadora, é uma variável muito importante e 

que deve ser tida em consideração na adaptação ergonómica dos sistemas de 

trabalho. Por exemplo, a empresa automóvel Ford criou em 2006 um equipamento 

denominado ―fato para a terceira idade‖. Este fato tem como objectivo simular para 

os técnicos engenheiros os constrangimentos do indivíduo idoso tais como, 

restrições de movimentos nos joelhos, costas e pescoço. Este fato ajuda assim os 

engenheiros a conceberem o veículo de modo a puder ser conduzido por todas as 

idades (Ford, 2006). 

É fundamental que cada posto de trabalho seja modificado gradualmente ao longo 

do avanço da idade do indivíduo, adaptando-se às alterações que ocorrem neste e 

simultaneamente às necessidades da organização. 

A maioria das alterações associadas ao envelhecimento podem ser prevenidas e 

acomodadas de modo a que não se tornem a causa de debilitação do indivíduo e de 

decréscimo da sua produtividade. A Ergonomia pode melhorar o desempenho de um 

trabalhador idoso através da analise e propondo alterações ao local de trabalho. 

Em resumo, algumas intervenções simples que já foram abordadas: maior 

intensidade de luz, contraste nos materiais, aumento do tamanho da letra nos 

computadores, redução do barulho de fundo, ajuste do volume dos equipamentos, 

realização de exercícios de alongamento, entre outras. Outras intervenções mais 

complexas e que já podem requerer a autorização por parte da organização para 

serem efectuadas tais como: alteração no posicionamento de equipamentos, 



  

27 

 

manuseamento e transporte mecânico de cargas, rotação de tarefas, aumento do 

número de pausas, etc. 

A Ergonomia desempenha assim, um papel crucial. Deverá cada vez mais 

preocupar-se em projectar os postos de trabalho tendo em conta as alterações que 

os trabalhadores sofrerão ao longo da carreira profissional. 

Seria desejável que a organização acompanhasse as alterações que vão ocorrendo 

no trabalhador à medida que ocorre todo o processo de envelhecimento. No entanto, 

na maioria das situações as exigências e características do posto de trabalho 

mantêm-se inalteradas.  

 

5.1 Riscos Associados ao uso de Computadores 

Com a proliferação da utilização de computadores, aumentaram consideravelmente 

as actividades profissionais sedentárias, em que o trabalhador se encontra na 

posição de sentado por longos períodos de tempo.  

O Decreto-Lei n.º 349/1993, de 1 de Outubro que transpôs para a ordem jurídica 

nacional a Directiva Comunitária n.º 90/270/CEE, do Conselho, de 29 de Maio, 

estabelece prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes ao trabalho com 

equipamentos dotados de visor. Sempre que se refere ao posto de trabalho deste 

tipo de tarefa está a referir-se ao ―conjunto constituído por um equipamento dotado 

de visor, eventualmente munido de um teclado ou de um dispositivo de introdução 

de dados e ou de software que assegure a interface homem/máquina, por 

acessórios opcionais, por equipamento anexo, incluindo a unidade de disquetes, por 

um telefone, por um modem, por uma impressora, por um suporte para documentos, 

por uma cadeira e por uma mesa ou superfície de trabalho, bem como pelas suas 

condições ambientais‖. 

Em termos nacionais a Portaria n.º 989/93, de 6 de Outubro estabelece as normas 

técnicas de execução do Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de Outubro relativamente a 

visores, teclados, superfície de trabalho, cadeira de trabalho, suporte de 

documentos, dimensão do posto de trabalho, iluminação, ruído, reflexos, radiações, 

humidade, janelas e software. 
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O risco é variável e depende do período de tempo que o indivíduo está exposto. No 

entanto, de uma maneira geral, pode afirmar-se que o trabalho com computador é 

exigente pois requer: 

 Níveis de concentração elevados; 

 Esforço visual elevado derivado de movimentos constantes dos olhos, curta 

distância ao ecrã, tensão visual por concentração elevada; 

 Uso prolongado dos dedos, mãos e punhos;   

 Uma postura estática numa posição sentada por longos períodos de tempo 

implicando uma contracção prolongada dos músculos sem movimento. 

Estes factores enunciados, quando existentes, são um factor de risco para o 

aparecimento de lesões músculo-esqueléticas (Nunes, 2008). 

Existem também factores organizacionais que podem contribuir para estas lesões 

como por exemplo o trabalho por objectivos, o estímulo à competição, o trabalho sob 

pressão, excesso de trabalho devido a horas extras e pausas insuficientes. 

Associadas às características do trabalho as condições ergonómicas menos 

favoráveis constituem um factor determinante na probabilidade de desenvolvimento 

de dores na coluna e membros superiores. 
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6. Capacidade para o trabalho 

 

A definição de trabalhador idoso é geralmente associada ao período de vida em que 

ocorrem as mais variadas alterações no indivíduo com implicações na sua 

capacidade para o trabalho. No entanto, é importante ter em conta as alterações que 

ocorrem num processo de envelhecimento, de modo a que estas sejam 

consideradas antes de começarem a ocorrer, permitindo assim melhores 

possibilidades de actuação ao nível preventivo. A necessidade desta actuação 

antecipada, ganha ainda mais relevância se tivermos em consideração o aumento 

da população activa idosa em todo o mundo.  

A capacidade para o trabalho é um termo utilizado para assegurar uma correcta 

correspondência entre as capacidades funcionais e as competências de um 

indivíduo e as exigências da tarefa e o ambiente de trabalho, onde se incluem os 

métodos e as ferramentas utilizadas.  

Um modelo descrito por Ilmarinem (2001) define que a capacidade para o trabalho é 

determinada em função dos recursos humanos e das características do trabalho. 

Estes recursos humanos consistem numa combinação entre saúde isto é, as 

capacidades físicas, cognitivas e sociais, na educação e competências, nos valores 

e atitudes do indivíduo e na sua motivação. Estes factores relacionam-se com as 

exigências físicas e mentais da tarefa, com os trabalhadores e a gestão e com o 

ambiente de trabalho. Destas interligações resulta a capacidade individual para o 

trabalho. Na Figura 8 encontra-se representado este modelo. 

Se deste conjunto de factores existirem alguns que afectem o indivíduo levando a 

que este não consiga responder às exigências da tarefa, poderá então falar-se de 

uma diminuição da capacidade para o trabalho do indivíduo. 
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Figura 8 – Relação da capacidade para o trabalho com os recursos humanos (adaptado de Ilmarinen, 
2001) 

 

A capacidade para o trabalho é a base do nosso bem-estar. No entanto, vários 

estudos demonstram que na maioria dos trabalhadores, se não forem tomadas 

medidas, ocorre um declínio da capacidade para o trabalho à medida que estes 

envelhecem (Ilmarinen, 1995). No entanto esta diminuição depende de muitos 

factores, varia muito de indivíduo para indivíduo e ao longo da sua vida profissional. 

Uma boa capacidade para o trabalho trás benefícios tanto para o trabalhador como 

para o empregador. Para o empregador, promove a produtividade, para o 

trabalhador defende o seu bem-estar. A inadequabilidade da tarefa, a reforma 

antecipada e o absentismo podem ser reduzidos e a qualidade de vida e o bem-

estar do indivíduo podem ser melhorados se forem tidos em conta as características 

do indivíduo no seu processo de envelhecimento (BWA, 2008). 

Assim, o grande desafio será o de conseguir manter uma boa capacidade para o 

trabalho à medida que as alterações no indivíduo vão acontecendo. Prevenção e 

modificação são duas palavras-chave para manter o nível de produtividade ao longo 

da vida.  

Segundo referenciado por Ilmarinen (2001) acções como, formação/preparação dos 

supervisores para uma correcta gestão do trabalhador idoso, implementação de 

medidas ergonómicas, exercício físico no local de trabalho e formação adequada em 

novas tecnologias, podem melhorar a capacidade para o trabalho principalmente se 
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estas medidas forem tomadas em conjunto. Na Figura 9 pode observar-se como a 

promoção da capacidade para o trabalho pode levar a uma melhoria de 

produtividade e de qualidade do trabalho, numa melhor qualidade de vida e bem-

estar do trabalhador idoso (Ilmarinen, 2001). Este autor denomina a entrada na 

reforma como a ―terceira-idade‖. O resultado de uma preocupação na melhoria da 

capacidade para o trabalho tem também consequências na melhoria da qualidade 

de vida após a reforma. 

Promoção da 

Capacidade para 

o Trabalho

Boa Saúde e 

Capacidade para o 

Trabalho

Produtividade e 

qualidade no Trabalho
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Figura 9 – Consequências de uma boa capacidade para o trabalho  
(adaptado de Ilmarinen, 2001) 

 

É assim fundamental o papel da Ergonomia, com as mudanças individuais a 

acontecerem à medida que o indivíduo envelhece, é necessário existir uma 

adaptação do ambiente de trabalho às novas necessidades do indivíduo. É a falta 

destas adaptações que provocam muitas vezes, falta de produtividade. Muitas vezes 

também são interpretadas como falta de competência e decréscimo de capacidade 

para o trabalho originando, por sua vez, absentismo e reformas antecipadas. 
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6.1 Índice de Capacidade para o Trabalho 

Como referido anteriormente, estudos têm demonstrado que se não forem tomadas 

medidas, a capacidade para o trabalho diminui com a idade. Deste modo, para medir 

a capacidade para o trabalho, foi desenvolvido uma metodologia denominada Work 

Ability Index (WAI) pelo Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Este Instituto 

aplicou este método pela primeira vez, num estudo iniciado em 1981 e que decorreu 

durante 16 anos junto de trabalhadores municipais (Tuomi, 1997). 

O WAI foi traduzido em 24 línguas. A tradução e adaptação portuguesa foi realizada 

por Silva e colaboradores em 2001 e denomina-se Índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT) (Silva, 2001). 

O Índice de Capacidade para o Trabalho permite avaliar: ―O quão apto está o 

individuo para realizar o seu trabalho no presente, no futuro próximo e quanto capaz 

é ele, de realizar a sua função com respeito pelas exigências do trabalho, saúde e 

recursos psicológicos.‖ (Tuomi et al, 1997). 

Esta ferramenta pretende constituir uma ajuda a nível de manutenção da capacidade 

laboral. O índice descreve as avaliações do trabalhador relativamente à sua própria 

capacidade para o trabalho. Em muitos estudos de seguimento realizados pelo 

FIOH, o índice conseguiu prever com exactidão mudanças na aptidão para o 

trabalho em diferentes grupos ocupacionais (Silva, 2001). 

A metodologia ICT consiste num questionário com questões acerca das exigências e 

capacidades físicas e mentais do trabalho, o estado de saúde e recursos do 

trabalhador. Cada questão é pontuada obtendo-se no final uma pontuação individual 

para o trabalhador. No Anexo A apresenta-se o questionário para obtenção do valor 

do Índice de Capacidade para o Trabalho.  

O questionário apresenta sete itens os quais se apresentam na Tabela 3: 

1) Capacidade de trabalho actual comparada com o seu melhor; 

2) Capacidade de trabalho em relação às exigências da actividade; 

3) Número de doenças actuais diagnosticadas por um médico; 
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4) Estimativa do grau de incapacidade para o trabalho devido a doenças; 

5) Absentismo no último ano devido a doença; 

6) Prognóstico do próprio acerca da capacidade para o trabalho daqui a dois 

anos; 

7) Recursos psicológicos. 

Tabela 3 – Cálculo do Índice de Capacidade para o Trabalho 

 

Item 
N.º 

questão 
Pontuação 

1 - Capacidade de trabalho 
actual comparada com o seu 
melhor 

1 
0-10 pontos  
Correspondente à resposta assinalada 

2 - Capacidade de trabalho 
em relação às exigências da 
actividade 

2 

N.º pontos ponderados de acordo com a natureza 
do trabalho 
Neste caso foi definido o seguinte: 0,5 para 
exigência física e 1,5 para exigência mental – pois 
o trabalho é fundamentalmente mental. 

3 - Número de doenças 
actuais diagnosticadas por um 
médico 

51 doenças 

Contabiliza-se somente as doenças diagnosticadas 
pelo médico: 
Pelo menos 5 doenças = 1 ponto 
4 Doenças = 2 pontos 
3 Doenças = 3 pontos 
2 Doenças = 4 pontos 
1 Doença = 5 pontos 
Nenhuma doença = 7 pontos  

4 - Estimativa do grau de 
incapacidade para o trabalho 
devido a doenças 

1 
1-6 pontos 
Correspondente à resposta assinalada e escolhido 
o pior valor. 

5 - Absentismo no último ano 
devido a doença 

1 
1-5 pontos 
Correspondente à resposta assinalada. 

6 - Prognóstico do próprio 
acerca da capacidade para o 
trabalho daqui a dois anos 

1 
1, 4 ou 7 pontos 
Correspondente à resposta assinalada 

7 - Recursos psicológicos 3 

Soma-se os pontos e o resultado contabiliza-se da 
seguinte forma: 
Soma 0-3 = 1 ponto 
Soma 4-6 = 2 pontos 
Soma 7-9 = 3 pontos 
Soma 10-12 = 4 pontos 
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A cada item corresponde uma ou mais questões, a cujas respostas são atribuídos 

pontos, previamente definidos no questionário. À soma destes pontos obtém-se o 

valor numérico do ICT, variável entre 7 e 49, O valor obtido descreve o próprio 

conceito do trabalhador acerca da sua capacidade para o trabalho e de acordo com 

ele, o nível de capacidade laboral e os objectivos de quaisquer medidas que 

precisem de ser tomadas. O ICT permite classificar a capacidade para o trabalho em 

quatro níveis, conforme se apresenta na Tabela 4. 

Para os indivíduos que têm uma capacidade para o trabalho Pobre, é necessário 

analisar e tomar medidas de modo a restituir a capacidade para o trabalho. No caso 

de o trabalhador ter um ICT classificado como Moderado, é necessário recomendar 

medidas para melhorar a sua capacidade para o trabalho. Para os indivíduos com 

Boa capacidade para o trabalho é essencial impedir que esta desça. Numa 

excelente capacidade para o trabalho é importante os trabalhadores receberem 

informações acerca do modo como devem manter esta capacidade.  

 

Tabela 4 – Interpretação dos resultados do Índice de Capacidade para o Trabalho 

Pontuação 
Capacidade para o 

trabalho 
Objectivo das medidas 

7-27 Pobre Restituir a capacidade para o trabalho 

28-36 Moderada Melhorar a capacidade para o trabalho 

37-43 Boa Sustentar a capacidade para o trabalho 

44-49 Excelente Manter a capacidade para o trabalho 

 

 

Aplicando esta metodologia ao longo dos anos, obter-se-á um acompanhamento da 

capacidade para o trabalho de cada indivíduo. Por outro lado, com a ajuda deste 

questionário poder-se-á identificar trabalhadores e locais de trabalho que necessitam 

de intervenção por exemplo, a nível ergonómico. Este questionário permite 

acompanhar as mudanças na capacidade para o trabalho a nível individual e 

colectivo por exemplo, por grupos de departamento, por idade, por ocupação e 

avaliar a eficiência das medidas que foram tomadas. 

Outro modo de utilização dos resultados obtidos do ICT é por comparação com os 

resultados obtidos noutros estudos, designados como valores de referência. Por 

comparação com estes valores poderemos concluir se a capacidade para o trabalho 
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de um determinado indivíduo se desvia ou não dos valores de referência. Podemos 

assim comparar grupos da mesma idade em funções idênticas mas em locais de 

trabalho diferentes (Silva, 2001). 

Em Portugal, até 2006, o ICT foi aplicado a uma amostra de 1955 trabalhadores 

portugueses que incluíram enfermeiros, professores, funcionários públicos não 

docentes (autarquias), trabalhadores da indústria química e metalomecânica, sendo 

39,5% do sexo masculino e 60,5% do sexo feminino. Dos 1955 trabalhadores 

estudados, 48,9% revelam ―Boa‖ capacidade para o trabalho e 26,7% revelam 

―Excelente‖ capacidade para o trabalho. Apenas 2,7% apresentam ―Pobre‖ ou ―Má‖ 

capacidade para o trabalho (Silva, 2001). 

 

A nível internacional este método tem sido utilizado para estudar a capacidade para 

o trabalho nas mais diversas áreas de trabalho. Apresenta-se na Tabela 5, um breve 

resumo de alguns desses estudos e respectivas conclusões.  
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Tabela 5 – Exemplos de Aplicação do ICT com respectivas conclusões 

Breve Descrição Alguns Resultados Obtidos 
Referência 

Bibliográfica 

Brasil: 69 trabalhadores de higiene e 
limpeza hospitalar (90% mulheres e 
10% homens). Idades: 48% com 
mais de 50 anos, 45% entre 40 a 49 
anos e 7% entre 30 a 39 anos. 

- 21,7% obtiveram uma óptima 
capacidade para o trabalho, 31,9% boa, 
31,9% moderada e 14,5%, baixa 
capacidade para o trabalho. 
- O grupo etário de 50 a 60 anos obteve 
menor Índice de Capacidade para o 
Trabalho. 

Andrade et al., 
2007 

Finlândia: 196 trabalhadores de 
construção civil e trabalhadores 
industriais. Idades compreendidas 
entre 40 e 69 anos (média de 48,3 
anos). 

- A média do Índice de Capacidade para 
o Trabalho foi de 38,5%. 

Sörensen et 
al., 2007 

Alemanha: 100 professores e 60 
empregados de escritório. Com 
idades médias de 44±9 anos: 
Mulheres e Homens com idades 
médias respectivamente de 45±8 e 
43±9 anos. 

- Nos professores o ICT médio foi de 
39±6. 
- Nos empregados de escritório o ICT 
médio foi de 41±5. 

Seib et al., 
2005 

Polónia: 1180 trabalhadores (524 
mulheres e 664 homens). Idade 
média de 43,7 anos e 42,7 anos para 
respectivamente mulheres e 
homens. 

- O ICT médio foi ligeiramente inferior 
nas mulheres: 40,2 pontos para 41,5 nos 
homens. 
- Nas duas faixas etárias o ICT foi 
superior nos escalões etários mais 
baixos. 

Bugajska et 
al., 2005 

Polónia: 500 médicos com cursos 
superiores.  

- A média do Índice de Capacidade para 
o trabalho foi de 42,1%. 
- 42% obteve uma excelente CT, 50% 
obteve uma boa CT e 8% uma moderada 
capacidade para o trabalho. 

Oginska et al., 
2005 

Vários países da Europa: 33491 
enfermeiras. 

- ICT médio de 39,1. ICT mais baixo na 
Polónia (36,3) e mais elevado na Noruega 
(42,0). 
- ICT médio superior nos homens 
enfermeiros. 
- ICT diminui significativamente com a 
idade, mas não do mesmo modo em 
todos os países. 

Hasselhorn et 
al., 2003 

Bélgica: 236 homens bombeiros. 
Idade média de 51,5 anos.  

- ICT médio de 40,6. 
- ICT diminui à medida que idade 
aumenta (e com maior variabilidade). 

Kiss et al., 
2002  

Portugal: 232 docentes (60 mulheres 
e 172 homens). Idades 
compreendidas entre 22 e 64 anos 
(média de 38,06) 

- 3,1% apresentaram um ICT Baixo; 32% 
um ICT moderado; 47,6% um ICT Bom e 
17,3% um ICT Óptimo. 
- Sexo masculino apresenta valores de 
ICT mais elevados. 

Pereira et al., 
2002  
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Breve Descrição Alguns Resultados Obtidos 
Referência 

Bibliográfica 

Brasil: de 43 trabalhadores de turnos 
diurnos e nocturnos de uma indústria 
têxtil. Idade média de 32 anos. 
Turno diurno: 7 mulheres e 18 
homens 
Turno Nocturno: 18 homens 

- Mulheres: ICT médio de 43,9. 
- Homens (diurno): ICT médio de 42,1. 
- Homens (nocturno): ICT médio de 45,5. 
- Factores que diminuem o ICT: 
dificuldade em adormecer, consumo de 
bebidas alcoólicas e tempo na função. 
- Factores que melhoram ICT: melhoria 
das condições de trabalho e trabalhar no 
turno nocturno. 

Metzner et al., 
2001   

Áustria: 369 motoristas de 
autocarros. Idade média de 43,9 
anos. Amostra consistiu em 94% de 
homens. 

- ICT médio de 36,8. 
- Resultado idêntico ao obtido ao estudo 
efectuado com motoristas em Munique 
mas superior aos motoristas em 
Helsínquia.  
- ICT médio diminui a partir do escalão 
etário dos 51 anos. 

Kloimuller et 
al., 2000 

Finlândia: 961 trabalhadores de 
construção civil com mais de 40 
anos. Destes, 736 participaram em 
duas entrevistas consecutivas: 1991 
e 1995 

- O ICT diminui numa média de 2,3 
pontos para os trabalhadores 
empregados e 3,0 para os 
desempregados. 
- A Capacidade para o Trabalho diminuiu 
progressivamente com a idade e 
especialmente para trabalhadores com 
mais de 50 anos. 

Liira et al., 
2000 

Áustria: 122 motoristas de 
transportes urbanos participaram 
num programa de promoção da 
saúde com duração de 1 ano. Idade 
média de 50 anos. Amostra consistiu 
em 94% de homens. 

- ICT médio inicial de 37,1. 
- Após o programa o ICT médio 
aumentou para 37,3. 

Karazman et 
al., 1999  

USA: 20 trabalhadores – 9 homens e 
11 mulheres (técnicos, 
administrador, instrutores). Idades 
entre 50 e 55 anos. 

- 85% dos trabalhadores obtiveram um 
bom ICT. 
- 15% obtiveram um ICT moderado. 
- ICT ligeiramente superior quando 
comparado com os valores de referência 
obtidos pelo FIOH. 

William et al., 
1997 
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7. Caracterização Estatística da População Portuguesa 

 

A melhoria das condições de vida tem vindo a proporcionar vidas cada vez mais 

saudáveis e mais longas. Os dados indicam que a esperança média de vida em 

Portugal aumentou de 76,9 anos em 2001 para 78,5 anos em 2006 tal como se pode 

observar na Figura 10. Actualmente, estima-se que os homens que atingem a idade 

dos 60 anos ainda irão viver mais 20,2 anos enquanto as mulheres que alcancem a 

mesma idade podem esperar viver, em média, mais 24,2 anos. (INE, 2008). 

 

 

Figura 10 – Esperança média de vida da população Portuguesa (INE, 2008) 

 

Em Portugal, a idade da reforma ocorre aos 65 anos. Em 2005, a idade média de 

reforma para a população total Portuguesa foi de 63,1 anos. Este valor é 

ligeiramente superior à média da Europa que foi de 60,7 anos. Para o mesmo ano 

em Portugal, a idade média de reforma foi ligeiramente superior no homem que na 

mulher sendo respectivamente de 63,8 anos e 62,4 (Paul, 2007). 

 

7.1 População Total 

Segundo os dados, em 31 de Dezembro de 2007, a população residente em 

Portugal foi estimada em 10617.575 indivíduos, representando um acréscimo 
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populacional de 18.480, face ao valor estimado no ano anterior. Contudo, desde 

2002 que a taxa de crescimento da população tem vindo a diminuir. Em 2002 a taxa 

de crescimento efectivo era de 0,75% situando-se em 2007 nos 0,17% (INE, 2008). 

Este valor é muito inferior ao valor médio da União Europeia (UE27) que, para o 

mesmo ano de referência foi de 0,43% (EUROSTAT, 2008). Segundo o INE (2006), 

a causa do abrandamento no crescimento da população residente em Portugal 

deve-se a dois factores: diminuição da taxa de crescimento migratório e diminuído 

crescimento natural da população. Paralelamente a este factor, o envelhecimento 

populacional é uma realidade. Na Figura 11 apresenta-se o Índice de 

Envelhecimento que expressa o quociente entre a população com idade superior ou 

igual a 65 anos e a população com idade inferior a 15 anos. Observa-se que o Índice 

de Envelhecimento é acentuado e que tem aumentado ao longo dos anos (INE, 

2008).  

Em 2001, relativamente ao total da população, a proporção de jovens com menos de 

15 anos de idade foi de 16% e a proporção de população com 65 e mais anos foi de 

16,4% enquanto que, em 2007, os mesmos indicadores foram respectivamente 

15,3% e 17,4% ou seja, em 6 anos, a proporção de jovens com menos de 15 anos 

diminuiu 0,7% e a proporção da população com mais de 65 anos aumentou 1% 

(INE, 2008).  

 

Figura 11 – Índice de Envelhecimento da População residente em Portugal (INE, 2008) 

 

Analisando a população em idade activa registam-se duas tendências: diminuição da 

proporção dos jovens dos 15 aos 24 anos (13,8% em 2001 para 11,6% em 2007) e 

aumento da proporção dos 25 aos 64 anos (em 2001 registou-se 53,8% aumentando 
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em 2007 para 55,6%). Evidencia-se assim o envelhecimento da população em idade 

activa (INE, 2008). 

 

7.2 População Activa 

Em 2006, a população Portuguesa rondava os 10,6 milhões de habitantes. No 

mesmo ano, 2,63 milhões tinham idades compreendidas entre os 45 e os 64 anos 

com uma taxa de emprego de 69,6% e 1,84 milhões tinham mais de 65 anos, com 

uma taxa de emprego de 18%. A taxa de emprego de pessoas entre os 45 e os 64 

anos e para mais de 65 anos, sobe a cada ano que passa, principalmente no grupo 

das mulheres. Tal como podemos observar na Tabela 6 (Paul, 2007). 

 

Tabela 6 – Taxa de Emprego ao longo dos anos por faixa etária (H - Homens; M - Mulheres)  
(adaptado de Paul, 2007) 

Faixa Etária Sexo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

45-64 anos 

HM 65.6 66.0 67.0 67.3 67.9 68.3 68.4 69.3 69.6 

H 79.2 78.6 78.9 78.5 78.5 79.1 77.9 77.7 78.3 

M 53.2 54.7 56.1 57.2 58.1 58.4 59.6 61.5 61.7 

acima de 65 

anos 

HM 17.1 17.1 18.0 18.7 18.9 18.7 17.9 18.0 18.0 

H 23.6 23.6 25.0 25.9 25.7 25.8 25.6 24.6 24.6 

M 12.5 12.5 12.9 13.6 14.1 13.6 12.4 13.2 13.2 

 

 

O Eurostat (2007) usou como indicador da taxa de emprego de trabalhadores idosos 

o quociente entre o número de indivíduos empregados com idades compreendidas 

entre 55 e 64 anos e a população total para o mesmo grupo etário. Este indicador 

obteve para Portugal uma percentagem sempre superior ao da União Europeia 

como se pode observar na Figura 12 (Paul, 2007). 
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Figura 12 – Taxa de Emprego para trabalhadores com mais de 55 anos e menos de 64 anos 

(Paul, 2007) 
 

Considera-se a população activa como o conjunto de indivíduos com idade mínima 

de 15 anos que, no período de referência, constituem a mão-de-obra disponível para 

a produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e 

desempregados). 

Dentro do número de indivíduos activos, podemos observar na Tabela 7 que os 

trabalhadores idosos (faixa etária entre os 45 e 64 anos) aumentaram 

aproximadamente 3% em 9 anos passando de 1,55 milhões em 1998 para 1,87 

milhões em 2007, correspondendo a um aumento de aproximadamente 320.000 

indivíduos (INE, 2008). 

 

Tabela 7 – Proporção da percentagem da população Activa Portuguesa (homens e mulheres),  
por faixa etária (INE, 2008) 

 1998 2007 

15 - 24 anos 14,24% 9,23% 

25 - 34 anos 25,96% 26,27% 

35 - 44 anos 24,07% 25,29% 

45 - 64 anos 30,39% 33,28% 

Acima dos 65  5,33% 5,94% 
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A Tabela 8 mostra a percentagem de população activa portuguesa, por sexo e por 

faixa etária para os anos de 1998 e 2007. Observa-se um aumento significativo de 

aproximadamente 4%, na população trabalhadora idosa feminina (INE, 2008). 

 

Tabela 8 – Proporção da percentagem de população activa por faixa etária e por sexo (INE, 2008) 

 1998 2007 

 H M H M 

15 – 24 anos 14,02% 14,52% 9,56% 8,85% 

25 – 34 anos 25,14% 26,98% 25,61% 27,01% 

35 – 44 anos 23,64% 24,59% 24,79% 25,85% 

45 – 64 anos 31,65% 28,85% 33,83% 32,65% 

Acima dos 65 5,56% 5,06% 6,21% 5,64% 

 

 

Um outro indicador é a Taxa de Actividade. Esta taxa permite-nos analisar a relação 

entre a população activa e a população residente (considerado a população em 

idade activa).  

A Figura 13 e a Tabela 9 mostram esta taxa para os anos compreendidos entre 1998 

e 2007 para a faixa etária dos 45 aos 64 anos (INE, 2008). É possível observar que, 

para o período referido, a taxa de actividade nos homens se mantém relativamente 

constante observando-se que o aumento da população activa idosa se deve 

essencialmente ao aumento do número de mulheres trabalhadoras. 

 

 

Figura 13 – Taxa de Actividade para a faixa etária dos 45 aos 64 anos (INE, 2008) 
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Tabela 9 – Taxa de Actividade para faixa etária dos 45 anos 64 anos (INE, 2008) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

HM 65,6 66,1 67,0 67,4 67,9 68,3 68,4 69,3 69,6 69,8 

H 79,3 78,6 78,9 78,5 78,5 79,1 77,9 77,7 78,3 78,5 

M 53,3 54,7 56,1 57,2 58,1 58,4 59,6 61,5 61,7 61,8 

 

 

 

Desta breve caracterização estatística da população Portuguesa conclui-se que: 

 O número de idosos está a aumentar e o número de jovens está a diminuir ou 

seja, a população está a envelhecer; 

 Observa-se uma diminuição do número de indivíduos em idade activa mais 

jovens e um aumento do número de indivíduos em idade activa mais velhos 

ou seja, a população em idade activa está a envelhecer; 

 O número de indivíduos activos mais velhos (45-64 anos) está a aumentar 

principalmente nas mulheres; 

 Na faixa etária dos 45 aos 64 anos a taxa de actividade em 2007, foi para o 

homem 17% superior à da mulher. No entanto em 1998 esta diferença era de 

26,3%. Significa que, ao longo do tempo se têm vindo a empregar mais 

mulheres no entanto a diferença entre os homens e as mulheres ainda é 

significativa. 

 

Neste contexto, torna-se importante analisar de que modo o envelhecimento da 

população pode afectar o número de acidentes de trabalho. 
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8. Análise Estatística dos Acidentes de Trabalho em Portugal 

 

Os últimos dados publicados para os acidentes de trabalho (AT) dizem respeito ao 

ano de 2005 (GEP, 2008). Entre 2003 e 2005 o número de acidentes de trabalho em 

Portugal, mortais e não mortais, diminuíram cerca de 3,6% (GEP, 2008). Na Figura 

14 apresenta-se o número de acidentes de trabalho não mortais entre 2003 e 2005 

divididos por faixa etária. O número de acidentes de trabalho não mortais aumentou 

sensivelmente na faixa etária dos 45 aos 64 anos. Este aumento corresponde a 

cerca de 4,1% relativamente a 2003 ou seja, correspondeu a um aumento de 2665 

acidentes de trabalho não mortais. 

 

Figura 14 – Número de Acidentes de trabalho não mortais por faixa etária por ano (GEP, 2008) 

 

 

Ao analisar somente o ano de 2005, relativamente à percentagem e ao número de 

acidentes de trabalho verifica-se que a grande incidência dos acidentes, com e sem 

dias de ausência, ocorre entre a faixa etária dos 25 aos 44 anos, com uma 

proporção de 54,2%. Na faixa etária dos 45 aos 64 anos ocorreram, no total, 28,3% 

de acidentes de trabalho não mortais com e sem dias de ausência (GEP, 2008). Na 

Tabela 10 apresentam-se estes dados. 
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Tabela 10 – Percentagem e Número de Acidentes de Trabalho em 2005 (GEP, 2008) 

2005 

Acidentes de Trabalho 

Sem dias de 
Ausência 

Com dias de 
Ausência 

  % N.º % N.º 

G
R

U
P

O
S

 E
T

Á
R

IO
S

 

Menos de 18 anos 0,9% 586 0,7% 1245 

18 a 24 anos 13,1% 8091 12,8% 21248 

25 a 34 anos 28,7% 17779 26,7% 44552 

35 a 44 anos 26,4% 16336 27,2% 45319 

45 a 54 anos 19,2% 11892 20,0% 33404 

55 a 64 anos 7,8% 4805 8,7% 14481 

65 e mais anos 0,9% 573 1,3% 2141 

Desconhecido 3,0% 1880 2,6% 4252 

 

Total 100,0% 61942 100,0% 166642 

 

Na Tabela 11 pode observar-se a distribuição do número de acidentes de trabalho 

segundo os dias de trabalho perdidos por faixa etária e para o ano de 2005. Verifica-

se que o escalão de dias perdidos em que existiram mais acidentes foi o de ―7 a 13 

dias‖, com excepção da faixa etária entre os 45 e os 64 anos em que o número de 

dias perdidos se situou entre os ―30 a 90 dias‖. Ocorreram 300 acidentes de trabalho 

mortais em que, cerca de 40% destes acidentes aconteceram na faixa etária dos 45-

64 anos (GEP, 2008). 

 

Tabela 11 – Número de acidentes de trabalho por grupo etário e escalão de dias de ausência em 2005 
(GEP, 2008) 

 N.º de Acidentes de Trabalho Não Mortais por dias de ausência  

2005 
 

0 
dias 

1 a 3 
dias 

4 a 6 
dias 

7 a 13 
dias 

14 a 20 
dias 

21 a 29 
dias 

30 a 90 
dias 

91 a 180 
dias 

+ 181 
dias 

N.º de 
Acidentes 
Trabalho 
Mortais 

Inferior a 25 anos 8677 1584 2357 7140 4012 2366 3532 896 606 34 

25 - 34 anos 17779 2901 4058 12386 7785 4959 8101 2563 1799 67 

35 - 44 anos 16336 2484 3611 10984 7819 5609 9511 3031 2270 66 

45 - 64 anos 16697 2031 2792 10725 7888 5882 11462 3978 3127 119 

Mais de 65 anos 573 98 83 346 354 282 585 248 145 11 

Desconhecido 1880 265 369 1009 751 538 839 293 188 3 

Total 61.942 9.363 13.270 42.590 28.609 19.636 34.030 11.009 8.135 300 

 

 

Na Tabela 12 apresenta-se, para o mesmo ano e para as mesmas faixas etárias, o 

número total de dias de ausência relativos aos acidentes de trabalho não mortais. 

Assim, 34,4% dos dias de ausência ao trabalho em consequência de um acidente de 
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trabalho, a que correspondem a 2.343.500 dias, ocorreram no escalão etário dos 45 

aos 64 anos. No escalão etário dos 35 aos 44 anos, a proporção de dias de 

ausência foi de 27,7% (GEP, 2008). 

Na faixa etária dos 45-64 anos, aproximadamente 28,7% dos acidentes de trabalho 

implicaram mais de 30 dias de ausência ao trabalho, sendo que na faixa etária dos 

25 aos 34 anos, a proporção foi de 20% e na faixa etária dos 35 aos 44 anos foi de 

24%.  

 

Tabela 12 – Número de dias de ausência nos acidentes de trabalho, por grupo etário e escalão de dias de 
ausência em 2005 (GEP, 2008) 

 N.º de Dias de Ausência em Acidentes de Trabalho Não Mortais 

2005 
 

1 a 3 4 a 6 7 a 13 14 a 20 21 a 29 30 a 90 91 a 180 + 181 Total 

Inferior a 25 anos 3003 12015 70414 66632 57886 172382 110227 166567 659126 

25 - 34 anos 5449 20523 121476 129384 121759 406724 328654 499407 1633376 

35 - 44 anos 4446 18510 108837 130642 138026 477190 387652 623729 1889032 

45 - 64 anos 3634 14233 106323 131794 144703 576828 505419 860566 2343500 

Mais de 65 anos 149 432 3452 5893 6960 30034 31472 39874 118266 

Desconhecido 499 1919 9869 12633 13141 41003 37306 51885 168205 

Total 17.130 67.632 420.371 476.978 482.475 1.704.161 1.400.730 2.242.028 6.811.505 

 

 

O número médio de dias de ausência por acidente de trabalho pode ser calculado 

através da divisão entre o número de dias de ausência ao trabalho e o número de 

acidentes de trabalho ocorridos. Na Figura 15 apresenta-se o número médio de dias 

de ausência ao trabalho por acidente de trabalho, segundo a faixa etária. Da análise 

destes dados, pode concluir-se que em média, o trabalhador idoso necessita de 

mais dias de recuperação por cada acidente de trabalho.  

Na faixa etária dos 25 aos 34 anos o número médio de dias de ausência por 

acidente de trabalho é de 26,2 dias por acidente. Em média, um indivíduo na faixa 

etária dos 45 aos 64 anos ao qual ocorreu um acidente de trabalho necessitou de 

36,3 dias para recuperar. O número médio de dias de ausência ao trabalho por 

acidente de trabalho aumenta à medida que a faixa etária aumenta. Pode concluir-se 

ainda que, em média, cada acidente de trabalho implica 30 dias de ausência ao 

trabalho. 
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Figura 15 – Média de dias de ausência devido a acidente de trabalho, por faixa etária 

 

 
Na Figura 16 apresenta-se a percentagem de acidentes de trabalho segundo o 

número de dias de ausência ao trabalho, por faixa etária. Genericamente verifica-se 

que a percentagem de acidentes de trabalho com maior número de dias de ausência 

ao trabalho é superior nas faixas etárias mais elevadas. Verifica-se que, por 

exemplo, a percentagem do número de acidentes que resultaram em ―91 a 180 dias‖ 

dias de ausência ao trabalho é superior nas faixas etárias mais velhas que nas mais 

jovens. Por outro lado, a percentagem de acidentes de trabalho que não originam 

dias de ausência ao trabalho, diminui ligeiramente com a faixa etária. Por exemplo, 

para a faixa entre os 25 e os 34 anos, 28,5% dos acidentes que envolveram estes 

trabalhadores, não implicaram dias de ausência ao trabalho. 17,7% dos acidentes 

ocorridos que envolveram trabalhadores com idades compreendidas entre os 45 e 

os 64 anos, implicaram 30 a 90 dias para recuperação. 

 

Figura 16 – Percentagem de Acidentes de Trabalho segundo os dias de ausência ao trabalho, 
por faixa etária 
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A relação entre o número de acidentes de trabalho e a população empregada (dados 

relativos ao ano de 2005), apresenta-se na Figura 17. Da observação deste gráfico é 

possível concluir que, a % de AT por população empregada, que não originaram 

dias de ausência ao trabalho é superior nas faixas etárias mais jovens. Constata-se 

que este facto também se verifica relativamente aos AT que originaram de 1 a 90 

dias de ausência ao trabalho. Nas faixas etárias mais velhas os AT originam um 

número superior de dias de ausência ao trabalho. Por exemplo, para a faixa etária 

dos 45-64 anos, 0,24% dos AT por população empregada, originaram entre 91 e 180 

dias de ausência ao trabalho. 

 

Figura 17 – Percentagem de acidentes de trabalho por população empregada,  
segundo os dias de ausência, por faixa etária 

  

 

Com a análise efectuada aos acidentes de trabalho ocorridos no ano de 2005, retira-

se uma conclusão importante para o estudo em causa: apesar dos trabalhadores 

mais velhos (45-64 anos) sofrerem menos acidentes de trabalhos, estes necessitam, 

em média, de mais dias de recuperação quando comparados com os seus colegas 

mais jovens. 

É importante salientar mais uma vez que os acidentes de trabalho mortais 

aconteceram essencialmente na faixa dos 45-64 anos. 

Estes dois últimos pontos demonstram mais uma vez, a necessidade de se estudar 

e dar especial atenção a esta classe trabalhadora. 
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9.  Análise do Índice de Capacidade para o Trabalho 

 

Apresenta-se de seguida, o caso de estudo no qual foi aplicado o questionário do 

Índice de Capacidade para o Trabalho e apresentam-se os resultados obtidos. 

Para atingir os objectivos propostos irá procurar-se responder às seguintes 

questões: 

1) Quais os valores do ICT para o grupo de trabalhadores em estudo? 

2) Quais as variáveis que mais influenciam o Índice de Capacidade para o 

Trabalho? 

3) Existe relação entre a capacidade para o trabalho e a idade? 

4)  Existe relação entre a capacidade para o trabalho do grupo em estudo 

e os valores de referência do FIOH? 

5) Quais os maiores problemas de saúde que afectam estes 

profissionais? 

6) O envelhecimento da sociedade afecta o número de acidentes de 

trabalho? 

 

9.1 A População em Estudo e a Recolha de Dados 

Para realizar este estudo escolheu-se uma tarefa comum à grande maioria das 

organizações e para a qual existem trabalhadores das mais diferentes faixas etárias: 

o trabalho com computador (trabalho administrativo). 

A empresa escolhida é uma multinacional do sector alimentar, com afiliadas em 

vários países, espalhadas pelo mundo. Em Portugal, esta empresa emprega cerca 

de 800 trabalhadores em que cerca de 70% são trabalhadores fabris e os restantes 

efectuam essencialmente trabalho administrativo.  
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A escolha da amostra incidiu essencialmente na faixa etária acima dos 45 anos, no 

entanto foram também entrevistados trabalhadores com idades inferiores, para ser 

possível analisar a evolução das diferentes variáveis em estudo com a idade. A 

amostra em estudo realiza trabalho diário ao computador e divide-se em duas 

profissões: administrativos e técnicos informáticos. O horário de trabalho é das 9h às 

17:30. 

Por questões de confidencialidade não foi possível fotografar os postos de trabalho, 

pelo que se descrevem de seguida as suas características mais relevantes:  

 Computador tipo desktop; 

 Monitor thin-film transistor (TFT); 

 Teclado ergonómico: split com apoio de punhos 

 Rato óptico; 

 Cadeira giratória de 5 pernas, com braços e regulável em altura. 

Em nenhum posto de trabalho existia tapete ergonómico para o rato. 

A metodologia utilizada no trabalho foi a versão portuguesa do WAI, designada por 

ICT (Silva, 2001). A autorização para a sua utilização foi dada pela Professora 

Teresa Cotrim, como representante do grupo Português de investigadores que 

traduziram esta metodologia.  

A aplicação do método ocorreu individualmente em horário laboral e junto ao posto 

de trabalho de cada trabalhador. Como já referido o ICT tem por base um 

questionário, cujas questões foram lidas, em voz alta, e as respostas, dadas pelo 

trabalhador, foram escritas pela entrevistadora.  

Por uma questão de compromisso com a empresa, tanto esta como os 

trabalhadores entrevistados mantiveram-se anónimos, como tal os questionários não 

foram assinados. 

Os entrevistados foram também questionados acerca do número de anos em que se 

encontram a trabalhar na empresa, com o objectivo de analisar também a relação do 

ICT com a antiguidade na empresa. 
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9.2 Tratamento Estatístico 

O tratamento estatístico dos dados recolhidos através dos questionários ICT 

realizou-se através do software SPSS – Statistical Package for the Social Sciences 

(versão 16.0). 

O tratamento dos dados realizou-se recorrendo a técnicas de estatística descritiva 

tais como distribuição de frequência, média, desvio padrão e variância. 

Para analisar a existência ou não de correlação entre as variáveis que irão ser 

analisadas é necessário proceder-se à construção de um Teste de Hipóteses. Este 

teste segue os seguintes passos apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Passos para realização de um Teste de Hipóteses 

 Passos Aplicação ao caso em estudo 

1 
Determinar a Hipótese Nula (H0). Esta 
hipótese, se verdadeira significa que 
não existe correlação entre as variáveis. 

H0: ρ = 0 

2 
Seleccionar a estatística do teste que irá 
ser utilizada.  
 

O coeficiente de correlação de Spearman será o 
teste a utilizar no caso de escalas ordinais pois não 
exige o pressuposto de normalidade e 
homogeneidade. Apesar de um questionário se 
tratar de escala ordinal, é comum tratar os 
resultados destes como escalas intervalares. Assim 
sendo, o teste que irá ser utilizado ao longo deste 
estudo é o coeficiente de correlação de Pearson 
(cit. Nunes, 2003).   

3 
Especificar o nível de significância α 
para o teste. 

α = 0,01 

4 
Utilizar o nível de significância para 
estabelecer a regra de decisão que 
levará à rejeição de H0. 

α = P(rejeitar H0 | H0 é verdadeira) 

5 Calcular o valor da estatística do teste. Coeficiente de Correlação de Pearson = r 

6 
Verificar qual o valor crítico para o teste 
escolhido. 

Para α = 0,01 e n=50 → rc = 0,3610 

7 
Comparar o valor calculado com o valor 
crítico (rc) e verificar se a Hipótese Nula 
deve ou não ser rejeitada. 

|r| > rc → Rejeitar H0 e existe correlação entre as 
variáveis. 
|r| < rc → Não rejeitar H0 e não existe evidência 
suficiente para concluir a existência de uma 
correlação entre as variáveis. 
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Ao efectuar-se o cálculo do coeficiente de correlação no SPSS este dá 

automaticamente a indicação se a correlação é significativa não sendo necessário 

comparar-se manualmente com o valor crítico. 

No presente estudo irá recorrer-se à Regressão Linear Simples. Um modelo de 

regressão linear descreve uma relação entre uma variável dependente e uma 

variável independente. Recorreu-se à Regressão Linear Simples para definir uma 

recta linear entre a variável dependente, ICT e a variável independente idade. Ao 

efectuar-se esta recta foi necessário verificar as condições de aplicabilidade: 

linearidade, normalidade e homogeneidade. 

 

9.3 Resultados do Índice de Capacidade para o Trabalho 

De seguida apresentam-se os resultados do ICT em função de cada item do 

questionário e em função dos dados sócio-demográficos. No final apresentam-se os 

valores gerais do ICT. 

 

9.3.1 Caracterização da Amostra 

A amostra foi constituída por 50 indivíduos que realizam diariamente trabalho com 

computador, repartindo-se entre as profissões de técnico informático e de 

administrativo. Alguns dos indivíduos que têm a profissão de técnico informático 

realizam também formação técnica em sala e no local de trabalho. Na escolha dos 

indivíduos a entrevistar, procurou-se essencialmente trabalhadores com idade 

superior a 45 anos de modo a estudar-se a classe mais idosa de trabalhadores. No 

entanto, como também se tinha como objectivo analisar a evolução do ICT com a 

idade entrevistaram-se algumas pessoas que se enquadravam na faixa etária 

imediatamente anterior ou seja, a faixa dos 35 aos 44 anos. 

A amostra caracterizou-se em função da idade, sexo, estado civil, habilitações 

literárias, profissão, antiguidade na empresa e exigências da actividade. 
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 Idade, Sexo e Profissão 

A média etária da amostra é de 50,8 anos com um desvio padrão de 6,08 anos 

(máximo de 63 e mínimo de 37 anos). Sendo que na sub-amostra de técnicos 

informáticos a média de idades é e 48,9 com desvio padrão de 7,13 anos (máximo 

de 58 e mínimo de 37 anos) e no trabalho administrativo a média etária da amostra é 

de 51,6 com um desvio padrão de 5,50 anos (máximo de 63 anos e mínimo de 38 

anos). Estes dados encontram-se sintetizados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Distribuição da amostra por idade e segundo as duas profissões 

  Total 
Técnico 

Informático 
Administrativo 

  F+M F M F+M F M F+M F M 

Média 50,80 51,46 49,95 48,93 46,00 49,38 51,60 51,88 50,78 

Desvio Padrão 6,08 5,891 6,358 7,126 5,657 7,411 5,500 5,799 4,738 

Máximo 63,00 63,00 58,00 58,00 50,00 58,00 63,00 63,00 55,00 

Mínimo 37,00 39,00 37,00 37,00 42,00 37,00 39,00 39,00 40,00 

 

Na Tabela 15 apresenta-se a percentagem dos indivíduos entrevistados em cada 

faixa etária subdivididos por sexo e por profissão. Na amostra, 16% têm idades entre 

os 35 e os 44 anos, 60% possuem idades entre os 45 e os 54 anos e os restantes 

24% têm entre 55 e os 64 anos. 

 

Tabela 15 – Distribuição da amostra por faixa etária e sexo e segundo a profissão 

 
Total Téc. Informático Administrativo 

 
F+M F M F+M F M F+M F M 

35-44 Anos 16,0% 14,3% 18,2% 26,7% 50,0% 23,1% 11,4% 11,5% 11,1% 

45-54 Anos 60,0% 60,7% 59,1% 46,7% 50,0% 46,2% 65,7% 61,5% 77,8% 

55-64 Anos 24,0% 25,0% 22,7% 26,7% 0,0% 30,8% 22,9% 26,9% 11,1% 

 

Na Tabela 16 apresenta-se a distribuição por sexo da amostra, sendo que 56% 

(n=28) são mulheres e os restantes 44% homens (n=22). Sendo que o trabalho 

administrativo é maioritariamente realizado por mulheres (93%) e os homens 

constituem 59% dos técnicos informáticos. 
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Tabela 16 – Distribuição da amostra por sexo e segundo as duas profissionais 

 
Total Téc. Informáticos Administrativos 

Feminino 28 7% 93% 

Masculino 22 59% 41% 

Total 50 30% 70% 

 

 Estado Civil 

Da análise da caracterização do estado civil dos indivíduos da amostra verificou-se 

que 68% dos entrevistados são casados, seguindo-se 18% solteiros, 6% são 

separados e por fim, 4% são divorciados e 4% são viúvos. Na Figura 18 

apresentam-se estes dados. 

 

 

Figura 18 – Distribuição da amostra por estado civil 

 

 

Na Tabela 17 apresenta-se a distribuição do estado civil da amostra pelos dois tipos 

de profissões. Verifica-se que na profissão administrativa não existem entrevistados 

que sejam divorciados e separados. Aproximadamente 83% da amostra de 

administrativos e 93% dos técnicos informáticos são casados e solteiros. 
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Tabela 17 – Distribuição da amostra por estado civil e segundo as duas profissões 

 
Total 

Téc. 
Informáticos 

Administrativos 

 
N.º % N.º % N.º % 

Solteiro(a) 9 18% 4 27% 5 14% 

Casado(a) 34 68% 10 67% 24 69% 

União de Facto 0 0% 0 0% 0 0% 

Viúvo 2 4% 1 7% 1 3% 

Separado(a) 3 6% 0 0% 3 9% 

Divorciado(a) 2 4% 0 0% 2 6% 

 

 

 Habilitações Literárias 

Relativamente às habilitações literárias, verifica-se que quase 50% dos indivíduos da 

amostra têm como habilitações o ensino secundário. Sendo que têm o 12º ano ou 

mais, 87% dos indivíduos técnicos informáticos e 80% dos administrativos. Estes 

dados apresentam-se na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Distribuição da amostra por habilitações literárias e segundo as duas profissões 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Total

Téc. Informáticos

Administrativos



  

57 

 

Pode concluir-se que a amostra analisada é constituída maioritariamente por 

indivíduos com o 12º ano ou superior. De onde se pode concluir que a empresa 

aposta em pessoas com formação. 

 

 Antiguidade na Empresa 

Na Tabela 18 apresenta-se o número médio de anos que os trabalhadores estão na 

empresa. Os resultados mostram que os indivíduos da amostra encontram-se na 

empresa, em média, há 23 anos (com desvio padrão de 5,73 anos, máximo de 31 e 

mínimo de 7 anos). 

 

Tabela 18 – Distribuição da amostra por antiguidade na empresa e segundo as duas profissões 

  Total Téc. Informático Administrativo 

  F+M F M F+M F M F+M F M 

Média 23 23 22 21 21 21 23 23 23 

Desvio Padrão 5,73 5,12 6,45 6,59 0,00 7,12 5,26 5,28 5,50 

Máximo 31 31 31 31 21 31 31 31 30 

Mínimo 7 14 7 7 21 7 14 14 14 

 

 

Dividiu-se o número de anos na empresa por faixas de 10 anos e analisou-se a 

distribuição dos trabalhadores por estas faixas de antiguidade. Na Figura 20 

apresenta-se a distribuição das profissões por faixa etária. A faixa que apresenta 

maior número de indivíduos é a faixa dos 21 aos 30 anos para ambas as profissões. 

De salientar que, 80% dos técnicos informáticos e 94% dos administrativos 

encontram-se na empresa há mais de 11 anos e há menos de 30 anos. Cerca de 

13% dos técnicos informáticos entraram na empresa à menos de 10 anos não tendo 

havido nenhuma entrada para administrativo. Verifica-se assim que os trabalhadores 

deste sector se mantêm na empresa há muitos anos. 
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Figura 20 – Distribuição da amostra por faixas de antiguidade e segundo as duas profissões 

 

 

 Exigências da Tarefa 

Na Figura 21 apresenta-se a classificação dada pelo entrevistado à exigência da sua 

tarefa. Evidencia-se que a esmagadora maioria dos indivíduos classificaram a sua 

tarefa diária como tendo uma forte exigência mental (ntotal=46; nT.Inf=12; nAdm=34). 

 

 

Figura 21 – Distribuição da amostra por exigências da tarefa e segundo as duas profissões 
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Relativamente à função de técnico informático, os entrevistados que referiram que a 

sua tarefa solicitava tanto uma exigência física como mental foram alguns dos que 

realizam também formação técnica. Esta formação tem uma forte componente 

prática realizada junto aos equipamentos de trabalho (tanto computadores como 

equipamentos industriais). 

Na função de administrativo, os 2,9% correspondem a uma única pessoa. Esta 

pessoa é a recepcionista/telefonista, que além desta tarefa tem também como 

função, efectuar a distribuição de material de economato entre outras pequenas 

tarefas de distribuição. 

 

9.3.2 Resultados do ICT item a item 

De seguida apresentam-se os resultados do ICT por cada um dos sete itens do 

questionário. 

 

 ITEM 1 – Capacidade de trabalho actual comparada com o seu melhor 

Neste item, o trabalhador classifica a sua capacidade de trabalho actual comparada 

por comparação com a sua melhor capacidade, usando uma escala de 0 

(incapacidade total) a 10 (capacidade máxima). 

Da análise dos dados concluiu-se que a classificação média obtida foi de 7,8 pontos 

(desvio padrão de 0,165). Na Tabela 19 apresenta-se a distribuição da percentagem 

de trabalhadores, de acordo com a classificação que deram a este item. Não 

existem trabalhadores que tenham classificado a sua capacidade actual com uma 

pontuação inferior a 5. Os trabalhadores que classificaram a sua capacidade actual 

com 5 pontos efectuam todos trabalham administrativo. Do conjunto dos 

trabalhadores inquiridos, 88% sentem-se próximos da sua capacidade máxima 

(indivíduos que pontuaram este item com 7,8,9 10 pontos).‖ 
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Tabela 19 – Distribuição da amostra relativamente ao Item 1 do ICT, 
 por profissão e sexo 

 
 

Profissão Sexo 

 
 

TI A F M 

C
la

s
s
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a
ç

ã
o
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o

 

It
e

m
 1

 (
p

o
n

to
s

) 

5 0% 9% 11% 0% 

6 7% 6% 4% 9% 

7 13% 20% 18% 18% 

8 80% 40% 43% 64% 

9 0% 14% 14% 5% 

10 0% 11% 11% 5% 

 

Na Tabela 20 apresentam-se os resultados do ICT médio correspondente à 

distribuição dos trabalhadores, de acordo com as respostas dadas ao item 1. Ao 

comparar-se estas respostas com o ICT, verifica-se que os indivíduos que 

percepcionaram uma menor capacidade de trabalho actual são aqueles que 

apresentam uma média final de ICT também mais baixa. Verifica-se também que à 

medida que a classificação da capacidade para o trabalho actual aumenta também a 

média relativa do ICT aumenta.  

 

Tabela 20 – Resultados do ICT relativos aos Item 1 

Item 1 ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

5 3 28,00 1,000 27 29 Moderada 

6 3 31,00 4,359 28 36 Moderada 

7 9 37,44 3,087 30 40 Boa 

8 26 42,19 3,411 33 47 Boa 

9 5 46,20 1,789 44 48 Excelente 

10 4 46,00 2,582 43 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

O teste de correlação de Pearson entre a variável ICT e o item 1, revelou uma 

correlação significativa positiva de 0,820, para um nível de significância de 1%. 

Significando que quanto maior a percepção da capacidade de trabalho actual maior 

será o Índice de Capacidade para o Trabalho. 
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Tal como se mostra na Tabela 21, na amostra analisada, a percepção da 

capacidade para o trabalho actual quando comparada com o seu melhor, diminui 

com a idade. Verifica-se uma diminuição de 1,25 pontos da faixa etária mais jovem 

para a mais velha. Observa-se também que a percepção mais baixa (5 pontos) foi só 

dada por 3 trabalhadores, o que corresponde a 25% do grupo da faixa etária mais 

velha dos 55 aos 64 anos. Ninguém desta faixa etária percepcionou a sua 

capacidade para o trabalhado actual como máxima. O coeficiente de correlação de 

Pearson é significativo a -0,362, a um nível de significância de 1% revelando que o 

item 1 diminui à medida que a faixa etária aumenta. 

 

Tabela 21 – Distribuição do Item 1 do ICT por faixas etárias 

  
Item 1 - Capacidade para o Trabalho 

quando comparada com o seu melhor 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 8,25 0,707 8 10 

45-54 anos 30 7,97 1,033 6 10 

55-64 anos 12 7,00 1,414 5 9 

Total 50 7,78 1,166 5 10 

 

 

 ITEM 2 - Capacidade de trabalho em relação às exigências da actividade 

O item 2 obtém-se através da ponderação de duas questões que podem ser 

classificadas entre 1 (muito fraca) e 5 (muito boa) pontos. Uma das questões tem em 

conta a percepção do indivíduo acerca da sua capacidade actual relativamente às 

exigências físicas, e a outra, diz respeito às exigências mentais. A ponderação 

destas duas questões é escolhida em função do tipo de trabalho em estudo. 

Neste trabalho, a ponderação do Item 2 foi obtida dando um peso de 0,5 ao valor da 

exigência física e 1,5 ao valor da exigência mental. A ponderação escolhida teve em 

consideração que o trabalho em estudo, tem um nível superior de exigência sob o 

ponto de vista mental. 

Analisando os dados relativos às questões acerca do modo como o trabalhador 

classifica a sua capacidade actual relativamente às exigências físicas e mentais, 

verificou-se que a média é aproximadamente a mesma para ambas (4 pontos = 



  

62 

 

Boa). Ninguém classificou a exigência física ou mental como fraca (2 pontos) ou 

muito fraca (1 ponto). Aproximadamente 80% classificaram as exigências físicas e 

mentais como Boas ou Muito Boas. 

Nos dados constantes da Tabela 22 verifica-se que o ICT médio correspondente à 

distribuição dos trabalhadores por cada uma das respostas que deram às duas 

questões propostas, aumenta à medida que a classificação é superior. 

 

Tabela 22 – Resultados do ICT relativos ao Item 2.1 e Item 2.2 

Item 2.1 – 
Exigências Físicas 

ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

3 10 33,90 6,488 27 46 Moderada 

4 27 40,70 4,046 29 45 Boa 

5 13 45,23 2,803 39 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

Item 2.2 – 
Exigências Mentais 

ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

3 11 32,45 4,655 27 38 Moderada 

4 28 41,46 3,237 33 46 Boa 

5 11 46,18 1,834 43 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

Através do teste paramétrico de correlação de Pearson averiguou-se a existência de 

relação entre as variáveis do Item 2 e o Índice de Capacidade para o Trabalho. 

Obteve-se, para um nível de significância a 1%, uma correlação significativa positiva 

entre as variáveis. Esta correlação é ligeiramente menor para a exigência física 

(r=0,661) que para a mental (r=0,798).  

Entre o Item 2 e o ICT obteve-se, para um nível de significância a 1%, um 

coeficiente de correlação de Pearson significativo positivo de 0,809.  

Analisando o comportamento do valor médio do Item 2 por faixa etária verifica-se 

que diminui com o aumento da idade. Estes resultados apresentam-se na Tabela 23. 

No entanto a faixa intermédia, dos 45 aos 54 anos apresenta um valor para o Item 2, 

ligeiramente superior à mais jovem. Isto acontece porque em média este grupo 

avaliou a sua actual capacidade de trabalho relativamente às exigências físicas, 
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ligeiramente acima do grupo etário dos 35-45 anos (4,12 para os 35-44 anos versus 

4,17 para os 45-54 anos). No entanto o mesmo não aconteceu para as exigências 

mentais (4,12 pontos para os 35-44 anos versus 4,07 pontos para os 45-54 anos).  

 

Tabela 23 – Distribuição do Item 2 do ICT por faixa etária 

  
Item 2 - Capacidade para o Trabalho em 

relação às exigências da actividade  

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 8,25 0,707 8 10 

45-54 anos 30 8,33 1,184 6 10 

55-64 anos 12 7,58 1,564 6 10 

Total 50 8,14 1,246 6 10 

 

 

Aplicando o teste de correlação de Pearson obtém-se um coeficiente de correlação 

entre a faixa etária e as exigências mentais, as exigências físicas e o Item 2 de 

respectivamente -0,192, -0,200 e -0,195. Verifica-se que a correlação entre a faixa 

etária e as restantes variáveis não é significativa. Não sendo possível afirmar que à 

medida que a idade aumenta a capacidade actual para o trabalho relativo às 

exigências físicas e mentais diminui. 

 

 ITEM 3 - Número de doenças actuais diagnosticadas por um médico 

Este Item consiste numa listagem de 51 doenças, cada uma dela com a opção de 

preenchimento: doença diagnosticada pelo médico ou doença de opinião própria. O 

trabalhador deverá referir quais as doenças ou lesões de que sofre neste momento 

para que sejam identificadas nas listagem. 

O valor ponderado deste Item obtém-se em função do número de doenças que 

foram diagnosticadas pelo médico, tal como se pode observar na Tabela 24. Ao 

comparar-se o ICT com o número de doenças diagnosticadas pelo médico 

observamos que quem apresenta um índice de capacidade Excelente e Bom é quem 

revela ter um menor número de doenças, exceptuando duas trabalhadoras, as quais 

apresentam 3 doenças mas apresentam um ICT com classificação de Bom. Da 
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amostra analisada, a média de doenças detectadas pelo médico, por indivíduo foi de 

1,2 doenças (desvio padrão=1,325; min=0; máx=7). 

 

Tabela 24 – Resultados do ICT relativos ao Item 3.1, Item 3.2 e Item 3 

Item 3.1 – N.º de 
doenças actuais de 

opinião própria 
ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

0 26 42,38 4,382 30 48 Boa 

1 13 39,85 4,981 28 49 Boa 

2 10 37,70 7,747 27 48 Boa 

3 1 29,00 - 29 29 Moderada 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

Item 3.2 – N.º de 
doenças actuais 
diagnosticadas 

pelo médico 

ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

0 18 44,39 2,993 38 49 Excelente 

1 14 41,00 4,707 29 47 Boa 

2 13 36,08 6,171 27 45 Moderada 

3 3 38,33 7,371 30 44 Boa 

4 1 36,00 - 36 36 Moderada 

7 1 33,00 - 33 33 Moderada 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

Item 3 – Ponderado 
de doenças actuais 

ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

1 1 33,00 - 33 33 Moderada 

2 1 36,00 - 36 36 Moderada 

3 3 38,33 7,371 30 44 Boa 

4 14 36,08 6,171 27 45 Moderada 

5 14 41,00 4,707 29 47 Boa 

7 18 44,39 2,993 38 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

O coeficiente de correlação de Pearson, revelou que as três variáveis analisadas em 

cima variam significativamente com o ICT, com um nível de significância a 1%. O 

ICT e o item 3.1 e 3.2 apresentam uma relação negativa de respectivamente -0,412 

e de -0,533, indicando assim que um maior número de doenças, diagnosticadas pelo 

próprio ou pelo médico, está na maior parte das vezes relacionado, com um menor 
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índice de capacidade para o trabalho. O grau de associação entre a variável 3 e o 

ICT corresponde a uma correlação positiva a 1% de 0,574. 

Na Tabela 25 apresenta-se a relação do número de doenças actuais de opinião 

própria e o número de doenças actuais diagnosticas pelo médico, distribuídas por 

faixa etária. O número médio de doenças diagnosticadas pelo médico ou de opinião 

própria aumentam com o aumento da faixa etária ou seja, em média, trabalhadores 

mais velhos sofrem de maior número de doenças que os trabalhadores mais jovens. 

Em média também o número de doenças diagnosticadas pelo médico é superior ao 

número médio de doenças de opinião própria. 

 

Tabela 25 – Distribuição do Item 3.1 e Item 3.2 do ICT por faixa etária 

  
Item 3.1 – N.º de doenças actuais de 

opinião própria  
Item 3.2 – N.º de doenças actuais 

diagnosticadas pelo médico 

Faixa 
Etária 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 0,25 0,463 0 1 0,62 1,061 0 3 

45-54 anos 30 0,73 0,868 0 3 1,27 1,437 0 7 

55-64 anos 12 1,00 0,953 0 2 1,42 1,165 0 3 

Total 50 0,72 0,858 0 3 1,20 1,325 0 7 

 

O coeficiente de correlação de Pearson a um nível de significância de 1% revelou 

uma correlação positiva não significativa de 0,267 entre o número de doenças de 

opinião própria e a faixa etária e de 0,175 entre o número de doenças 

diagnosticadas pelo médico.  

Apresenta-se seguidamente na Tabela 26, a listagem das doenças identificadas 

pelos indivíduos entrevistados, tantos as diagnosticadas pelo médico como as de 

opinião própria.  
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Tabela 26 – Listagem das doenças referidas pelos entrevistados. 

 
Opinião 
Própria 

Diagnosticada 
pelo médico 

Total 

 
N.º % N.º % N.º % 

Lesão Resultante de Acidente             

Membro Superior/Mão 0 0,0% 1 1,7% 
4 4,2% 

Membro inferior / pé 0 0,0% 3 5,0% 

Lesão Músculo-Esquelética             

Perturbação na parte superior das costas / pescoço com dor frequente 10 27,8% 4 6,7% 

46 47,9% 

Perturbação na parte inferior das costas / coluna lombar com dor frequente 7 19,4% 11 18,3% 

Perturbação dos membros superiores ou inferiores (mãos/pés) com dor 
frequente 

3 8,3% 2 3,3% 

Reumatismo Dor nas articulações 1 2,8% 2 3,3% 

Outro – Pulso 6 16,7% 0 0,0% 

Doença no Aparelho Circulatório             

Hipertensão (tensão arterial alta) 0 0,0% 4 6,7% 4 4,2% 

Doença Respiratória             

Infecções repetidas nas vias respiratórias (amigdalites, sinusite aguda, 
bronquite aguda) 

0 0,0% 1 1,7% 

9 9,4% 
Sinusite / rinite crónica 0 0,0% 2 3,3% 

Asma 0 0,0% 5 8,3% 

Outra doença do aparelho respiratório - alergia 0 0,0% 1 1,7% 

Perturbação Mental             

Problema de saúde mental grave 0 0,0% 1 1,7% 

10 10,4% Perturbação mental ligeira  4 11,1% 3 5,0% 

Doença ou lesão auditiva 0 0,0% 2 3,3% 

Doença Digestiva             

Úlcera Gástrica ou duodenal 0 0,0% 3 5,0% 

7 7,3% 
Desconforto / irritação gástrica ou duodenal 1 2,8% 1 1,7% 

Irritação do cólon ou colite 0 0,0% 1 1,7% 

Outra doença do aparelho digestivo - Hérnia do Hiato 0 0,0% 1 1,7% 

Doença Uro-Genital             

Doença do aparelho reprodutor 0 0,0% 2 3,3% 2 2,1% 

Doença Dermatológica             

Alergia / Eczema 2 5,6% 2 3,3% 4 4,2% 

Tumor             

Tumor Benigno 0 0,0% 1 1,7% 1 1,0% 

Doença Endócrina e Metabólica             

Obesidade 1 2,8% 1 1,7% 
6 6,3% 

Diabetes 1 2,8% 3 5,0% 

Doença no Sangue             

Anemia 0 0,0% 3 5,0% 3 3,1% 

 

As 4 doenças mais referidas pelos indivíduos encontram-se assinaladas a amarelo. 

As lesões músculo-esqueléticas correspondem, na totalidade a 48% das doenças 
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(75% das doenças de opinião própria e 32% das doenças diagnosticas pelo médico) 

seguidas das perturbações mentais e das doenças respiratórias. 

 

 ITEM 4 - Estimativa do grau de incapacidade para o trabalho devido a 

doenças 

Neste item o trabalhador avalia se a sua doença ou lesão actual é de alguma forma 

limitativa para a realização do seu trabalho. Sendo que 6 pontos significa que o 

indivíduo não tem limitações ou doenças e 1 ponto representa a incapacidade total 

para trabalhar. 

Verificou-se que 58% dos entrevistados referiram não possuir qualquer incapacidade 

para o trabalho devido a doenças. Neste grupo incluem-se 47% dos técnicos 

informáticos e 63% das administrativas.  

Na Tabela 27 apresenta-se o ICT médio correspondente à distribuição em cada uma 

das respostas que os trabalhadores deram ao item 4. Verifica-se que o valor do ICT 

se verifica mais baixo para o grupo de trabalhadores que se sentiram mais 

incapazes.  

 

Tabela 27 – Resultados do ICT relativos aos Item 4 

Item 4 – Grau de 
Incapacidade  

ICT 

Classificação 
(pontos) 

N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

3 4 28,00 0,816 27 29 Moderada 

4 9 34,78 3,346 29 38 Moderada 

5 8 40,50 2,673 36 44 Boa 

6 29 44,03 2,692 38 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

O teste de correlação de Pearson demonstra uma correlação significativa positiva 

entre o ICT e o Grau de Incapacidade de 0,880, para um nível de significância a 1%. 

A estimativa do grau de incapacidade de trabalho devido a doença dada pelo 

trabalhador é mais elevada na faixa etária mais velha como se pode observar na 

Tabela 28. Todos os entrevistados na faixa etária dos 35 aos 44 anos consideraram 
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não ter limitações para realizar o seu trabalho actual no entanto, em contrapartida, 

os indivíduos com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos consideraram 

que em média algumas vezes têm que abrandar o ritmo do seu trabalho ou alterar o 

modo de trabalhar.  

 

Tabela 28 – Distribuição do Item 4 do ICT por faixa etária 

  
Item 4 – Estimativa do grau de 

incapacidade para o trabalho devido a 
doenças  

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 6,00 0,000 6 6 

45-54 anos 30 5,33 0,844 4 6 

55-64 anos 12 4,50 1,314 3 6 

Total 50 5,24 1,021 3 6 

 

 

Obteve-se um coeficiente de correlação de Pearson significativo negativo de -0,472, 

com um nível de significância de 1%, para a relação entre a faixa etária e o item 4. 

Pode-se assim afirmar que a faixa etária e o item 4 variam inversamente. 

 

 ITEM 5 - Absentismo no último ano devido a doença 

Neste item pretendeu-se saber se os trabalhadores necessitaram de faltar ao 

trabalho nos últimos 12 meses devido a problemas de saúde. A avaliação deste item 

varia de 1 a 5 pontos sendo que, um ponto significa que o indivíduo faltou entre 100 

a 365 dias no último ano e cinco pontos significa que não se ausentou nenhum dia 

devido a doença. 

Na Tabela 29 apresenta-se a média do ICT segundo as faixas de absentismo. Nos 

últimos 12 meses, 84% dos entrevistados não necessitaram de faltar ao trabalho 

devido a doenças. Na amostra de trabalhadores, o máximo de dias que 

necessitaram de faltar nos últimos 12 meses foi entre 10 a 24 dias e somente duas 

pessoas referiram ter faltado entre estes números de dias. Estas duas pessoas são 

mulheres administrativas com idades de 57 e 58 anos e foram as pessoas que 

obtiveram o ICT mais baixo de toda a amostra.  



  

69 

 

Tabela 29 – Resultados do ICT relativos aos Item 5 

Item 5 - Absentismo ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Nenhum dia 42 42,06 4,339 29 49 Boa 

No máximo 9 dias 6 34,17 5,913 28 42 Moderada 

10 – 24 dias 2 27,50 0,707 27 28 Pobre 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

O coeficiente de correlação de Pearson entre a variável absentismo e o ICT e para 

um nível de significância de 1%, foi significativo a 0,646 ou seja, à medida que se 

tem menos necessidade de faltar ao trabalho devido a doenças, o ICT aumenta. 

Analisando o factor absentismo tendo em conta a faixa etária verifica-se que as 

faltas ao trabalho devido a doença aumentam à medida que a idade aumenta como 

se apresenta na Tabela 30. Estas duas variáveis estão correlacionadas com um 

coeficiente de Pearson, significativo a 1%, de -0,403. À medida que a faixa etária 

aumenta o absentismo também aumenta. 

 

Tabela 30 – Distribuição do Item 5 do ICT por faixa etária 

  Item 5 - Absentismo 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 5,00 0,000 Nenhum dia Nenhum dia 

45-54 anos 30 4,90 0,305  Nenhum dia No máximo 9 dias 

55-64 anos 12 4,42 0,793 Nenhum dia 10-24 dias 

Total 50 4,80 0,495 Nenhum dia 10-24 dias 

 

 

 

 ITEM 6 - Prognóstico do próprio acerca da capacidade para o trabalho 

daqui a dois anos 

Neste item os entrevistados fazem uma previsão acerca da sua capacidade para o 

trabalho para daqui a dois anos considerando o seu presente estado de saúde. Para 

este prognóstico, os indivíduos tiveram que optar entre três itens: improvável, que 

corresponde a 1 ponto, talvez que corresponde a 4 pontos e quase de certeza que 

corresponde a 7 pontos. 
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Somente um indivíduo considerou como improvável vir a conseguir realizar a tarefa 

actual daqui por dois anos. Este indivíduo de 53 anos, do sexo masculino e que 

trabalha como técnico, está no grupo dos que apresenta um ICT dos mais baixos 

(inferior a 30). Na Tabela 31 podemos observar a média de ICT dos trabalhadores 

em função das previsões da capacidade para o trabalho daqui por 2 anos. Dos 

indivíduos que prognosticaram como improvável ou talvez, somente 64% apresentou 

um ICT Pobre ou Moderado. Neste item, tal como se pode ver na 72% dos 

entrevistados foram da opinião que daqui por dois anos quase de certeza que irão 

conseguir realizar a mesma tarefa.  

 

Tabela 31 – Resultados do ICT relativos aos Item 6 

Item 6 – Capacidade de 
Trabalho para daqui a 

2 anos 
ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Improvável 1 29,00 . 29 29 Moderada 

Talvez 13 34,23 5,262 27 41 Moderada 

Quase de Certeza 36 43,11 3,404 36 49 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

O teste de correlação de Pearson indicou uma relação positiva significativa de 0,735 

entre a variável ICT e o prognóstico da capacidade para o trabalho para daqui a dois 

anos, com um nível de significância a 1%. Indicando assim que quanto melhor o 

prognóstico do indivíduo para daqui por dois anos melhor será o seu Índice de 

Capacidade para o Trabalho actual. 

Na Tabela 32 apresenta-se a previsão dos trabalhadores para daqui por 2 anos 

acerca da sua capacidade para o trabalho, em função da faixa etária. O prognóstico 

de capacidade de trabalho para daqui a dois anos vai diminuindo com o avanço da 

idade demonstrando assim que à medida que o trabalhador vais envelhecendo vai 

sentido incapacidade para o futuro. No entanto, 50% dos indivíduos na faixa etária 

mais idosa responderam que quase de certeza que poderão daqui por dois anos 

realizar a mesma tarefa. A média das idades dos indivíduos que deram esta 

resposta foi de 57 anos enquanto aqueles que, neste grupo, responderam ―talvez‖, 

têm uma média de 59 anos.  
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Tabela 32 – Distribuição do Item 6 do ICT por faixa etária 

  
Item 6 – Prognóstico da Capacidade de Trabalho para 

daqui a dois anos 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 6,62 1,061 Talvez Quase de certeza 

45-54 anos 30 6,20 1,562 Improvável Quase de certeza 

55-64 anos 12 5,50 1,567 Talvez Quase de certeza 

Total 50 6,10 1,515 Improvável Quase de certeza 

 

 

O teste de correlação de Pearson demonstra uma correlação negativa de -0,242 não 

significativa entre a faixa etária e o item 6. 

 

 

 ITEM 7 - Recursos psicológicos 

Este item tem como objectivo analisar os recursos psicológicos dos trabalhadores. 

Para tal, os entrevistados respondem a três questões utilizando uma escala de 0 

(nunca) a 4 (sempre) pontos: 

 Item 7.1: Tem conseguido apreciar as actividades habituais do dia-a-dia; 

 Item 7.2: Tem sentido activo; 

 Item 7.3: Sente optimista em relação ao futuro 

A ponderação do resultado destas três questões constitui o item 7 do questionário 

do ICT. 

Apresenta-se na Tabela 33, os valores médios do ICT em função de cada uma das 

respostas dadas às questões que constituem o item 7. À excepção de um indivíduo 

no ponto 7.3, observa-se que o ICT é superior consoante a classificação da resposta 

também é superior.  

O teste de correlação de Pearson entre estas três variáveis e o ICT revelou uma 

relação positiva significativa, para um nível de significância a 1%, que é superior 

para o item 7.2 (item 7.1, 7.2 e 7,3 as correlações são respectivamente, 0,632, 0,797 

e 0,496). A correlação entre a variável ICT e o item 7 significativa a 1%, de 0,785.  
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Tabela 33 – Resultados do ICT relativos aos Item 7.1, 7.2 e 7.3 e Item 7 

Item 7.1 – Apreciação 
do dia-a-dia 

ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Algumas Vezes 13 35,08 6,677 27 45 Moderada 

Frequentemente 16 40,25 4,139 33 46 Boa 

Sempre 21 44,10 2,998 39 49 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

Item 7.2 – Sentido 
activo 

ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Algumas Vezes 9 32,11 5,711 27 43 Moderada 

Frequentemente 16 39,19 3,410 33 45 Boa 

Sempre 25 44,40 2,500 39 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

Item 7.3 – Optimismo 
em relação ao futuro 

ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Raramente 1 41,00 . 41 41 Boa 

Algumas Vezes 19 36,74 6,261 27 45 Moderada 

Frequentemente 19 42,05 4,552 33 49 Boa 

Sempre 11 44,36 2,618 39 48 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

Item 7 – Recursos 
Psicológicos 

ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Algumas Vezes 8 31,50 5,782 27 43 Moderada 

Frequentemente 21 39,76 3,434 33 45 Boa 

Sempre 21 44,71 2,493 39 49 Excelente 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

Na Tabela 34 apresenta-se a distribuição por faixa etária das respostas dadas às 3 

perguntas do item 7. Observa-se que a avaliação dos recursos psicológicos ou seja, 

o item 7, em média diminui com o aumento da faixa etária. A faixa etária dos 35 aos 

44 anos não apresenta respostas abaixo de frequentemente.  

O coeficiente de correlação de Pearson entre estas variáveis é a idade é de: 

 -0,143 para o item 7.1: Apreciar actividades do dia-a-dia; 

 -0,347 para o item 7.2: Sentir activo; 

 -0,207 para o item 7.3: Sentir optimista em relação ao futuro; 
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 -0,269 para a variável 7: Recursos Psicológicos. 

Donde se conclui que a única variável significativa e que, se pode afirmar que, se à 

medida que diminui aumenta o valor do ICT é o item 7.3 relativo ao indivíduo sentir-

se activo.  

 

Tabela 34 – Distribuição do item 7.1, item 7.2 e item 7.3 do ICT por faixas etárias 

  Item 7.1 – Apreciar actividades do dia-a-dia 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 3,5 0.535 Frequentemente Sempre 

45-54 anos 30 3,10 0,803 Algumas Vezes Sempre 

55-64 anos 12 3,08 0,996 Algumas Vezes Sempre 

Total 50 3,16 0,817 Algumas Vezes Sempre 

  Item 7.2 – Sentido Activo 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 3,87 0,354 Frequentemente Sempre 

45-54 anos 30 3,30 0,702 Algumas Vezes Sempre 

55-64 anos 12 3,00 0,953 Algumas Vezes Sempre 

Total 50 3,32 0,768 Algumas Vezes Sempre 

  Item 7.3 – Sentido optimista em relação ao futuro 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 3,12 0,835 Algumas Vezes Sempre 

45-54 anos 30 2,80 0,805 Raramente Sempre 

55-64 anos 12 2,58 0,793 Algumas Vezes Sempre 

Total 50 2,80 0,808 Raramente Sempre 

  Item 7 – Recursos Psicológicos 

Faixa Etária N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

35-44 anos 8 3,62 0,518 Frequentemente Sempre 

45-54 anos 30 3,27 0,640 Algumas Vezes Sempre 

55-64 anos 12 3,00 0,953 Algumas Vezes Sempre 

Total 50 3,26 0,723 Algumas Vezes Sempre 
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9.3.3 Resultados do ICT em Função dos Dados Sociodemográficos 

De seguida apresenta-se os resultados do Índice de Capacidade para o Trabalho em 

função dos dados sociodemográficos da amostra em estudo. 

 

 Idade 

Na Tabela 35 apresenta-se a relação entre a faixa etária e o Índice de Capacidade 

para o Trabalho da amostra de trabalhadores em estudo. Conclui-se que, em média, 

o ICT diminui à medida que a faixa etária aumenta. Temos uma diminuição de 16% 

de ICT entre a faixa etária mais jovem e a faixa etária mais velha. 

 

Tabela 35 – Resultados do ICT segundo faixas etárias 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

35-44 anos 8 43,75 2,053 41 47 Boa 

45-54 anos 30 41,10 4,641 29 49 Boa 

55-64 anos 12 36,92 8,107 27 47 Moderada 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

O Índice de Capacidade para o Trabalho é considerado Bom dos 35 aos 54 anos 

sendo que na faixa etária dos 35 aos 44 anos se aproxima de Excelente. A partir dos 

55 até aos 64 anos o ICT diminui para Moderado.  

O teste de correlação de Pearson entre a variável faixa etária e o ICT resultou, com 

um nível de significância a 1%, uma correlação significativa de -0,386. 

Ao analisarmos a relação entre a variável idade e o ICT, com um nível de 

significância a 1%, o coeficiente de correlação de Pearson aumenta para -0,453. 

Significa que a correlação entre o ICT e a idade é mais forte do que entre o ICT e a 

faixa etária. Apesar de todo o estudo ter sido feito com o recurso a faixas etárias de 

modo a simplificar a análise estatística, a relação é mais significativa quando 

efectuada segundo o valor real da idade. 
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 Sexo 

A análise do Índice de Capacidade para o Trabalho por sexo permite concluir que 

não existe diferença entre estas duas variáveis, como se apresenta na Tabela 36. 

Independentemente do sexo, o ICT é aproximadamente o mesmo. Os valores 

máximos e mínimos obtidos em cada sexo também são aproximados.  

 

Tabela 36 – Resultados do ICT segundo sexo 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Feminino 28 40,21 6,173 27 49 Boa 

Masculino 22 40,91 5,309 28 47 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

 Profissão 

A Tabela 37 mostra que os dois grupos têm índices de capacidade para o trabalho 

similares. Uma profissão não influencia mais o ICT fazendo sentido juntar-se as 

duas profissões na análise do Índice de Capacidade para o Trabalho em vez de 

serem analisadas separadamente.  

 

Tabela 37 – Resultados do ICT segundo a profissão 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Técnico Informático 15 39,47 5,655 29 45 Boa 

Administrativo 35 40,97 5,828 27 49 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

 Estado Civil 

Relativamente à análise da variável estado civil que é possível observar na Tabela 

38, só o grupo dos viúvos (2 indivíduos) apresentou um Índice da Capacidade para o 

Trabalho Moderado. Todos os restantes obtiveram um índice Bom. No entanto, 
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observa-se que o grupo dos solteiros e dos casados é o que apresenta uma média 

de ICT mais elevada. A média das idades do grupo de solteiros é igual à média de 

idades do grupo dos casados, que corresponde a 50 anos. 

 

Tabela 38 – Resultados do ICT segundo o estado civil 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Solteiro 9 40,89 2,667 37 45 Boa 

Casado 34 41,38 5,609 28 49 Boa 

Viúvo 2 28,50 0,707 28 29 Moderada 

Separado 3 38,33 9,866 27 45 Boa 

Divorciado 2 39,50 2,121 38 41 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 
 

 

 Habilitações Literárias 

Na Tabela 39 apresenta-se o modo como a variável ICT se relaciona com a variável 

Habilitações Literárias. Verifica-se que todos os grupos têm um ICT Bom e que, 

inclusive, o grupo com as habilitações literárias mais baixas é o grupo que apresenta 

um ICT superior. Estas duas variáveis apresentam um coeficiente de correlação de 

Pearson de 0,046 ou seja, a relação entre as duas variáveis não é significativa.  

 

Tabela 39 – Resultados do ICT segundo as habilitações literárias 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Básico-6ºano 2 45,00 1,414 44 46 Excelente 

Básico-9ºano 7 41,29 5,880 30 47 Boa 

Secundário-12ºano 23 39,17 5,844 28 48 Boa 

Médio 4 42,00 4,082 36 45 Boa 

Bacharelato 3 39,00 10,000 29 49 Boa 

Licenciatura 11 41,91 5,412 27 47 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 
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 Antiguidade na Empresa 

Relativamente à antiguidade na empresa pode concluir-se, através da análise dos 

dados apresentados na Tabela 40, que existe uma diferença significativa do Índice 

de Capacidade para o Trabalho entre os trabalhadores mais antigos e os mais 

recentes. O ICT diminui substancialmente com o aumento do número de anos de 

serviço na empresa. 

 

Tabela 40 – Resultados do ICT segundo a antiguidade na empresa 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

< 10 anos 2 44,00 0,000 44 44 Excelente 

11 - 20 anos 18 42,94 3,472 37 49 Boa 

21 - 30 anos 27 39,44 6,173 27 48 Boa 

>= 30 anos 3 33,33 7,572 28 42 Moderada 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

 

O teste de correlação de Pearson, entre a antiguidade na empresa do trabalhador e 

o ICT é significativo e corresponde a -0,365, para um nível de significância de 1%. O 

facto de esta correlação ser significativa e negativa significa que quanto maior a 

antiguidade do trabalhador menor o ICT. 

 

 Exigências da Tarefa 

Os resultados da relação entre a percepção do tipo de exigência da tarefa e o ICT 

são visíveis na Tabela 41. Tendo em conta a diferença significativa entre dimensões 

dos grupos não é possível estabelecer uma comparação entre os dois grupos. No 

entanto verifica-se que o valor de ICT se mantém classificado como Bom para os 

dois tipos de percepção do tipo de exigência da tarefa. 
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Tabela 41 – Resultados do ICT segundo a exigência da tarefa 

 ICT 

Classificação N.º Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Significado 

Mentais 46 40,35 5,874 27 49 Boa 

Ambas 4 42,50 4,359 36 45 Boa 

Total 50 40,52 5,761 27 49 Boa 

 

 

9.3.4 Resultados do ICT Geral 

Na Figura 22 apresenta-se a percentagem de trabalhadores distribuídos segundo a 

classificação que obtiveram do valor de ICT. O Índice da Capacidade para o 

Trabalho médio da amostra em estudo é de 40,52 com um desvio padrão de 0,815 

ou seja, na média desta amostra o ICT é classificado como Bom pressupondo-se 

que, em média, só é necessário sustentar a capacidade para o trabalho. O valor de 

ICT mínimo obtido foi de 27 pontos e o valor máximo obtido foi de 49 pontos.  

 

 

Figura 22 – Percentagem de ICT por categoria 

 
 

Apresenta-se na Tabela 42 a classificação de todos os itens do questionário 

efectuado a cada um dos 50 trabalhadores, bem como a classificação de ICT obtida. 
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Tabela 42 – Classificação obtida em todos os itens do questionário ICT (pontos) 

Indivíduo Sexo Idade Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 ICT Classificação 

1 M 39 8 8 7 6 5 7 3 44 Excelente 

2 M 46 8 8 5 5 5 7 4 42 Boa 

3 F 53 9 10 7 6 5 7 4 48 Excelente 

4 F 57 5 6 4 3 3 4 2 27 Pobre 

5 M 52 8 8 5 6 5 7 4 43 Boa 

6 F 54 7 8 4 5 5 7 3 39 Boa 

7 F 63 5 6 5 3 4 4 2 29 Moderada 

8 F 59 6 6 4 3 3 4 2 28 Moderada 

9 F 51 7 7 5 4 5 7 3 38 Boa 

10 F 44 8 8 5 6 5 7 4 43 Boa 

11 F 53 8 8 4 6 5 7 3 41 Boa 

12 M 53 6 7 4 4 5 1 2 29 Moderada 

13 M 50 8 9 5 5 4 4 4 39 Boa 

14 M 48 8 9 5 6 5 7 4 44 Excelente 

15 F 49 9 10 7 6 5 7 4 48 Excelente 

16 F 58 8 10 7 6 5 7 4 47 Excelente 

17 F 55 9 10 3 6 5 7 4 44 Excelente 

18 F 42 8 8 3 6 5 7 4 41 Boa 

19 F 47 10 10 7 6 5 7 4 49 Excelente 

20 F 52 10 10 4 6 5 7 3 45 Excelente 

21 M 55 8 9 7 6 5 7 4 46 Excelente 

22 F 54 8 6 7 6 5 4 2 38 Boa 

23 M 53 9 10 5 6 5 7 3 45 Excelente 

24 M 53 8 9 7 6 5 7 4 46 Excelente 

25 F 52 8 8 4 6 5 7 3 41 Boa 

26 F 52 8 9 5 6 4 7 3 42 Boa 

27 F 48 7 7 2 5 5 7 3 36 Moderada 

28 M 40 10 10 5 6 5 7 4 47 Excelente 

29 F 40 8 8 7 6 5 4 3 41 Boa 

30 M 49 8 8 7 6 5 7 4 45 Excelente 

31 M 57 8 8 4 4 5 4 3 36 Moderada 

32 M 58 8 8 7 6 5 7 4 45 Excelente 

33 M 53 8 8 1 4 5 4 3 33 Moderada 

34 M 53 7 8 7 6 5 4 3 40 Boa 

35 F 51 9 10 5 6 5 7 4 46 Excelente 

36 F 52 10 10 4 5 5 7 2 43 Boa 

37 F 46 8 8 7 6 5 7 3 44 Excelente 

38 M 47 7 8 4 4 4 7 3 37 Boa 

39 F 52 8 8 5 5 5 7 4 42 Boa 

40 M 56 8 8 7 5 5 7 4 44 Excelente 

41 F 58 7 8 4 5 5 7 3 39 Boa 

42 M 37 8 8 7 6 5 7 3 44 Excelente 

43 F 61 5 6 4 3 4 4 2 28 Moderada 

44 M 53 7 8 7 6 5 4 3 40 Boa 

45 F 50 8 8 4 4 5 4 3 36 Moderada 

46 F 49 7 7 5 4 5 7 3 38 Boa 

47 M 52 6 6 5 4 5 7 3 36 Moderada 

48 F 39 8 8 7 6 5 7 4 45 Excelente 

49 M 38 8 8 7 6 5 7 4 45 Excelente 

50 M 57 7 6 3 4 4 4 2 30 Moderada 
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9.3.5 Resposta às questões propostas 

No inicio deste capítulo, propôs-se responder a um conjunto de questões. Estas são 

apresentadas de seguida. 

 

1) Quais os valores do ICT para o grupo de trabalhadores em estudo? 

 

Analisou-se o Índice de Capacidade para o Trabalho numa amostra de 50 indivíduos 

de ambos os sexos que realizam trabalho diário com o computador. Os resultados 

obtidos do ICT em função dos diferentes itens são os apresentados na Tabela 43. 

Constatou-se que o Índice de Capacidade para o Trabalho médio da amostra em 

estudo foi Boa apresentando um valor de 40,5 (±0,81) pontos. 

 

Tabela 43 – Quadro resumo de resultados médios finais do ICT, item a item 

ITEM 
Média (Desvio 

Padrão) 
Limites 

ITEM1 – Capacidade para o trabalho actual comparada com o seu melhor 7,8 (1,17) 0-10 

ITEM2 – Capacidade para o trabalho em relação às exigências da tarefa 8,1 (1,25) 2-10 

ITEM3 – N.º doenças actuais diagnosticadas pelo médico 5,2 (1,57) 1-7 

ITEM4 – Grau de Incapacidade 5,2 (1,02) 1-6 

ITEM5 – Absentismo no último ano devido a doenças 4,8 (0,50) 1-5 

ITEM6 – Prognóstico da capacidade para o trabalho para daqui a dois anos 6,1 (1,51) 1-7 

ITEM7 – Recursos Psicológicos 3,3 (0,72) 1-4 

ICT Global 40,5 (0,81) 7-49 

 

A maioria do grupo de trabalhadores questionados apresentou um Índice de 

Capacidade para o Trabalho, com classificação de Bom e Excelente (38% e 40%, 

respectivamente). 20% obtiveram um ICT classificado como Moderado e 2% 

classificado como Pobre. O que significa que: 

 A 2% dos trabalhadores é necessário analisar o trabalhador e as suas 

condições de trabalho de modo a descobrir quais as causas que estão 

subjacentes a um Baixo Índice de Capacidade para o Trabalho e tomar 

medidas correctivas para elevar este índice; 

 A 20% dos trabalhadores é necessário analisar e implementar medidas de 

modo a restaurar o Índice de Capacidade para o Trabalho; 
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 A 78% dos trabalhadores é fundamental acompanhar a evolução destes 

trabalhadores de modo a manter e melhorar o ICT e impedir previamente 

condições que possam vir futuramente a diminuir o Índice de Capacidade 

para o Trabalho. 

Os vários itens que servem de suporte para o cálculo do ICT revelaram que: 

 A média da amostra analisada relativa à percepção dos indivíduos acerca da 

sua capacidade actual situa-se próxima da capacidade máxima: 7,8 (±1,17) 

pontos; 

 A exigência da actividade, resultante da ponderação entre as exigências 

mentais e as exigências físicas, situou-se em média, próximo do seu melhor: 

8,1 (±1,25) pontos; 

 Em média, a mostra referiu ter 1,2 (±1,32) doenças diagnosticas pelo médico. 

No total (doenças diagnosticas pelo médico e doenças de ―opinião própria‖), 

as doenças mais referidas foram as lesões músculo-esqueléticas, seguidas 

pelas perturbações mentais; 

 Em média, a mostra considerou ser capaz de realizar o seu trabalho mas que 

este lhe provoca alguns sintomas (5,2±1,02 pontos); 

 Relativamente ao absentismo no último ano devido a doenças, em média, os 

indivíduos da amostra em estudo, não faltaram nenhum dia ao trabalho 

(4,8±0,50 pontos); 

 A média da amostra considerou que, quase de certeza, que irá conseguir 

realizar a sua actividade de trabalho actual daqui por dois anos; 

 Em relação aos recursos psicológicos, a média dos indivíduos inquiridos 

considerou que consegue frequentemente apreciar as actividades habituais 

do dia-a-dia (3,2±0,82 pontos), consegue sentir-se activo frequentemente 

(3,3±0,77 pontos) e que se sente frequentemente optimista em relação ao 

futuro (2,80±0,81 pontos).  
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2) Quais as variáveis que mais influenciam o Índice de Capacidade para o 

Trabalho? 

 

É sugerido, num estudo australiano (Silva et. al., 2000), que a capacidade para o 

trabalho depende de vários factores que dizem respeito tanto à pessoa como ao 

trabalho: ambiente e conteúdos do trabalho, os recursos disponíveis, entre outros. 

Este estudo conclui ainda que o ICT diminui consideravelmente entre os 

trabalhadores com idades entre os 51 e os 62 anos, principalmente nos 

trabalhadores com exigências predominantemente físicas. 

É apresentada na Tabela 44 o resumo dos coeficientes de correlação de Pearson 

que transmitem o grau de associação entre os diferentes Itens e o ICT. 

 

Tabela 44 – Quadro resumo dos coeficientes de correlação, item a item 

 ITEM 
Coeficiente 

de 
Correlação 

ITEM1 – Capacidade para o trabalho actual comparada com o seu melhor 0,820 

ITEM2 – Capacidade para o trabalho em relação às exigências da tarefa 0,809 

ITEM3 – N.º doenças actuais diagnosticadas pelo médico 0,574 

ITEM4 – Grau de Incapacidade 0,880 

ITEM5 – Absentismo no último ano devido a doenças 0,646 

ITEM6 – Prognóstico da capacidade para o trabalho para daqui a dois 
anos 

0,735 

ITEM7 – Recursos Psicológicos 0,785 

 

Assim, conclui-se que as variáveis que nesta amostra mais influenciam o ICT são, 

pela ordem decrescente, o Item 4, o Item 1, o Item 2 e o Item 7, todos superiores a 

0,75. 

 

Um estudo (Monteiro et al., 2001, cit. por Pereira, 2006) realizado com trabalhadores 

altamente qualificados mostrou que a capacidade de trabalho é afectada 

negativamente pela presença de doenças anteriores. Sendo este efeito até mais 

negativo do que o encontrado para faixa etária. No caso em estudo, este factor não 

foi o que mais afectou o ICT encontrando-se inclusive entre aqueles que apresentam 

um coeficiente de correlação mais baixo.  
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3) Existe relação entre a capacidade para o trabalho e a idade? 

 

Verificou-se anteriormente que o Índice de Capacidade para o Trabalho diminui com 

o aumento da faixa etária. Existe uma diferença média de 7 pontos de ICT entre a 

faixa etária mais nova (35-44 anos) e a faixa etária mais velha (55-64 anos).  

Os valores apresentados na Tabela 45 mostram as percentagens de classificação 

do Índice de Capacidade para o Trabalho por faixa etária. Observa-se que apenas 

um indivíduo da faixa etária mais velha apresenta um valor de ICT considerado 

Pobre. O ICT Moderado encontra-se nas duas faixas mais velhas. Nas três faixas 

etárias é possível encontrar indivíduos com um ICT Bom e Excelente. 

 

Tabela 45 – Valores de ICT por faixa etária 

ICT 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos Total 

Excelente 63% (n=5) 33% (n=10) 42% (5) 40% (n=20) 

Boa 38% (n=3) 50% (n=15) 8% (1) 38% (n=19) 

Moderada - 17% (n=5) 42% (5) 20% (n=10) 

Pobre - - 8% (1) 2% (n=1) 

Total 100% (n=8) 100% (n=30) 100% (n=12) 100% (n=50) 

 

O coeficiente de correlação de Pearson entre a variável idade e a variável ICT 

resultou, para um nível de significância de 1%, numa correlação significativa de -

0,453. Significando que o aumento do valor da variável idade corresponde à 

diminuição do valor da variável ICT. 

A relação entre estas duas variáveis, idade e ICT, ilustra-se na Figura 23. Como se 

pode observar a relação é negativa ou seja, quando uma das variáveis diminui a 

outra aumenta. 
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Figura 23 – Representação gráfica dos valores do ICT em função da idade 

 

 

Da observação do gráfico é razoável afirmar que existe uma relação linear entre as 

duas variáveis por isso, pode-se usar um modelo de regressão linear para ajustar 

estes dados. 

Realizou-se uma Regressão Linear Simples entre a variável ICT e a idade de modo 

a predizer o valor do ICT em função da idade, utilizando para tal o software SPSS. 

Os dados obtidos apresentam-se na Tabela 46. Deste modo, é possível prever o 

valor do ICT com base na variável idade através da seguinte expressão:  

ICT = 62,330 - 0,429 x Idade 

 

Tabela 46 – Parâmetros fornecidos pelo SPSS, relativos à recta de regressão do ICT em função da idade  

Coeficientes
a
 

Modelo 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Desvio Padrão Beta 

1 (Constante) 62,330 6,232  10,002 0,000 

Idade -0,429 0,122 -0,453 -3,524 0,001 

a. Variável Dependente: Índice de Capacidade para o Trabalho   
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O coeficiente de correlação (R2) desta recta apresenta o valor de 0,206. Este 

coeficiente mede a variabilidade do ICT que é explicada pela idade. Significando 

então que 20,6% da variabilidade encontrada para o ICT é explicada pela idade e os 

restantes 79,4% devem-se a outros factores. 

Para validar os pressupostos do modelo de regressão linear é necessário verificar se 

os erros possuem uma distribuição normal e se são independentes e identicamente 

distribuídos (aleatórios e com variância constante). Como não se conhecem os 

erros, recorre-se à análise dos resíduos (Maroco, 2003). A validação dos resíduos é 

feita do seguinte modo: 

 Para verificar se os resíduos seguem uma distribuição normal – constrói-se 

um gráfico QQ-plot dos resíduos e realiza-se o teste de ajustamento de 

Kolmogorov-Smirnov; 

 Para verificar se os resíduos são independentes e identicamente distribuídos 

– constrói-se um gráfico de resíduos versus valores preditos ou observados. 

Na Figura 24 apresenta-se graficamente a validação dos pressupostos do modelo de 

regressão linear efectuado. No gráfico A, representa-se no eixo das abcissas a 

probabilidade observada acumulada dos resíduos e no eixo das ordenadas a 

probabilidade acumulada que se observaria se os resíduos possuíssem distribuição 

normal. Observa-se que os valores apresentados no gráfico se distribuem em torno 

da diagonal principal o que significa que não existe indicação que contrarie o 

pressuposto da normalidade dos resíduos. No gráfico B verifica-se que os resíduos 

se distribuem aleatoriamente em torno de zero, de onde se pode concluir que a 

variância dos resíduos é constante. A partir dos resultados obtidos pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov, apresentado na Tabela 47 e da relação representada no 

gráfico C, entre os valores dos resíduos esperados e observados, é possível concluir 

que os resíduos seguem uma distribuição normal. 
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Figura 24 – Pressupostos gráficos para validação do modelo de 

regressão linear 
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Tabela 47 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para validar pressuposto da normalidade  
do modelo de regressão linear 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual 0,075 50 0,200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction  

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

Com base na validação dos pressupostos do modelo apresentada pode então 

concluir-se que, apesar da idade ser um factor importante no Índice de Capacidade 

para o Trabalho, este é também fortemente influenciado por outros factores. Esta 

conclusão vai de encontro ao referido anteriormente: o processo de envelhecimento 

é influenciado, para além da idade, por diversas outras variáveis. Deste modo, 

indivíduos com a mesma idade, podem ter características diferentes e por sua vez, 

capacidades para o trabalho diferentes.  

No entanto, da análise da nossa amostra concluí-se que o ICT, de uma maneira 

geral diminui com o envelhecimento indo de encontro ao abordado diversas vezes 

na literatura (Andrade et al., 2007; Bugajska et al., 2005; Hasselhorn et al., 2003; 

Kiss et al., 2002; Liira et al., 2000; Pereira, 2002). Como tal, refere-se mais uma vez, 

o quanto é importante a tomada de medidas preventivas de modo a eliminar ou pelo 

menos minimizar os factores de risco para esta perda de capacidade de trabalho.  

 

4)  Existe relação entre a capacidade para o trabalho do grupo em estudo 

para os valores de referência do FIOH? 

 

Para comparar os valores obtidos neste estudo com os valores de referência 

desenvolvidos pelo FIOH utilizaram-se os valores constantes na Tabela 48 

(Ilmarinen, 1994). 

 

 



  

88 

 

Tabela 48 – Valores de referência do ICT para os 50 e os 55 anos   

Sexo / Tipo de 
Tarefa 

50 anos 55 anos 
Sexo / Tipo de 

Tarefa 
50 anos 55 anos 

Homem 35 33 Mulher 36 35 

Exigência Mental 39 36 Exigência Mental 39 35 

Trab. Administrativo 40 38 Trab. Administrativo 38 36 

Supervisor Técnico 38 35 Supervisor Técnico 40 37 

Médico 44 41 Médico 40 39 

Professor 38 35 Professor 38 35 

 

Para se realizar a comparação com os valores de referência constantes na Tabela 

49 efectuou-se a média aos indivíduos com idades compreendidas entre 48 e 52 

anos, de modo a comparar com o valor de referência dos 50 anos. Para comparar 

com os valores de referência correspondente aos 55 anos efectuou-se a média do 

ICT com todos os indivíduos com mais de 53 anos.  

 

Tabela 49 – Comparação entre os valores obtidos do ICT e os valores de referência 

Sexo Profissão 
Média de 

Idades 
Valor médio de 

ICT 

Valor de 
Referência 
(50 anos) 

Valor de 
Referência 
(55 anos) 

Feminino Administrativa 51 (n=10) 42 38  

Feminino Téc. Informático 50 (n=1) 36 40  

Feminino Administrativa 57 (n=11) 37  36 

Feminino Téc. Informático - -  37 

Masculino Administrativo 52 (n=2) 40 40  

Masculino Téc. Informático 49 (n=3) 42 38  

Masculino Administrativo 53 (n=5) 43  38 

Masculino Téc. Informático 56 (n=6) 36  35 

 

À excepção do técnico informático feminino com média de 50 anos, todos os valores 

de ICT da amostra em estudo são ligeiramente superiores dos valores de referência 

do FIOH.  

Também o estudo efectuado por Williams (1997) a 20 trabalhadores americanos que 

desempenhavam funções administrativas, técnicos, instrutores e outros similares, 

apresentou um resultado de ICT ligeiramente superior aos valores de referência do 

FIOH (cerca de 20% superiores).O ICT médio do grupo do estudo americano (n=20; 

média idades=52 anos) foi de 45 pontos. Enquanto a média do ICT do presente 
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grupo em estudo para idades superiores a 45 anos (n=42; média idade=53 anos) é 

de 40 pontos ou seja, bastante inferior ao estudo americano.  

Um outro estudo realizado na Alemanha a 60 empregados de escritório (Seibt, 2005) 

com idades médias de 42 anos, obteve um ICT médio de 41 pontos ou seja, um ICT 

aproximado ao do grupo português em análise. 

  

5) Quais os maiores problemas de saúde a afectar os profissionais em 

estudo? 

 

O ICT possibilita a identificação dos problemas de saúde que mais afectam uma 

determinada população.  

Segundo a OSHA (2008), as lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o 

trabalho (LMERT) são as mais comuns junto dos trabalhadores idosos. Esta foi 

também a principal doença apontada pelo grupo em estudo (no total de doenças 

diagnosticas pelo médico e pelo indivíduo). 

As doenças músculo-esqueléticas surgem quando a carga exigida ao sistema 

muscular é superior ao da capacidade do indivíduo. O processo de envelhecimento 

reduz a elasticidade muscular e a amplitude do movimento. Estes factores aliados 

ao músculo fatigado, ao tempo insuficiente de descanso e lesões musculares 

originadas enquanto jovens, proporcionam o aparecimento de problemas músculo-

esqueléticos. Também os trabalhadores que realizam trabalhos monótonos e 

repetitivos e que recebem incentivos para trabalharem mais rápido têm o risco 

elevado de desenvolverem LMERT (Nunes, 2006). 

Também um estudo realizado na Alemanha (Seibt, 2005) a empregados de 

escritórios e professoras revelou que as doenças do foro músculo-esquelético 

diagnosticadas pelo médico foram as mais apontadas pelos inquiridos 

(respectivamente 52% e 42%). 

Um estudo longitudinal com trabalhadores finlandeses com idade inicial acima dos 

45 anos (Seitsamo e Klockars, 1997, cit. por Pereira, 2006), concluiu que as 
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doenças do foro músculo-esquelético aumentaram 14% em 11 anos. Por isso, torna-

se fundamental que a empresa se preocupe em avaliar periodicamente as condições 

de trabalho e as condições de saúde do trabalhador. Deste modo, através da 

implementação de medidas de melhoria, poderá controlar o aumento destas 

doenças e prevenir uma possível perda de capacidade para o trabalho. 

Prevê-se que, com o aumento das doenças aumente também o nível de absentismo. 

Segundo Curto (2000), o ICT e o absentismo estão inter-relacionados: as doenças 

crónicas são responsáveis pelo absentismo de longa duração (Curto, 2000) 

 

6) O envelhecimento da sociedade afecta o número de acidentes de 

trabalho? 

 

Observou-se anteriormente que, em Portugal, ocorrem menos acidentes de trabalho 

que não originam dias de absentismo, para as faixas etárias mais velhas. Por outro 

lado, após um acidente de trabalho, o número de dias de absentismo é mais elevado 

nas faixas etárias mais velhas. Também esta conclusão foi obtida por Venema 

(2008) num estudo realizado na Holanda, em 2005, com um total de 80.000 

trabalhadores.  

Segundo Loughlin e Frone (2004 cit., Venema 2008) a causa provável para a 

ocorrência de uma menor proporção de AT com trabalhadores mais velhos deriva do 

facto dos trabalhadores jovens serem mais imprudentes, impulsivos e rebeldes, 

terem menor sentido de responsabilidade pelo trabalho que realizam e sentirem-se 

menos vulneráveis Também é referido por este autor que um trabalhador idoso tem 

tendência a sofrer lesões mais graves e que demoram mais tempo a recuperar 

(Rogers e Wiatrowski, 2005 cit., Venema, 2008). Outro factor importante também 

referido é o de que não existe diferença no desempenho após o acidente entre o 

trabalhador mais jovem ou o trabalhador mais velho (Pransky et al., 2005 cit., 

Venema, 2008). 

O tipo de acidente de trabalho que o trabalhador mais jovem sofre é normalmente 

diferente do trabalhador mais velho, segundo refere a Agência Europeia para a 
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Segurança e Higiene no Trabalho (OHSA, 2008). Os trabalhadores jovens têm 

tendência a sofrerem lesões ao nível das mãos e olhos enquanto os trabalhadores 

mais velhos sofrem mais lesões ao nível das costas. Esta Agência refere as 

seguintes causas de acidentes de trabalho, como as mais comuns junto da 

população trabalhadora mais velha: 

 Quedas – entre outros factores devido a lentidão na reacção, problemas 

visuais e dificuldade de concentração; 

 Lesões ao nível muscular – diminuição de força muscular e flexibilidade; 

 Problemas cardio-pulmonares – entre outros factores devido a esforço 

excessivo, trabalho em espaços confinados, diminuição à tolerância ao calor 

ou frio; 

 Derivado de outras doenças – diabetes, cancro, osteoporose, entre outras. 

 A acumulação de lesões ao longo da vida. 
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10. Conclusões 

 

 

No inicio deste trabalho abordaram-se as alterações biológicas e funcionais que 

podem ocorrer no ser humano à medida que este envelhece. A literatura refere 

várias alterações que ocorrem com a idade, nomeadamente a diminuição da força 

muscular, a diminuição da capacidade respiratória, as alterações ao nível ventilatório 

e articular, as perdas visuais e auditivas, a redução da velocidade de processamento 

de informação, entre outras. No entanto, é também referido que a acumulação de 

experiências e conhecimentos, a autonomia, a confiança e a responsabilidade 

aumentam com a idade sendo que estes factores, podem sobrepor-se a algumas 

das perdas enunciadas. Por exemplo, num estudo com 29 trabalhadores numa 

lavandaria (Guilles e Rogez, 2002 cit., Pereira 2006) revelou que os trabalhadores 

mais idosos tinham um desempenho superior aos mais jovens, devido à sua 

experiência e conhecimento. Foi também referido que existem indivíduos que, com a 

mesma idade, possuem capacidades e características diferentes. Isto acontece 

porque cada indivíduo, à medida que vai passando pelo processo de 

envelhecimento, está sempre condicionado por vários factores: características 

biológicas e genéticas, pela história de vida e experiência do indivíduo, pela prática 

de exercício físico, etc.  

 

Foram referidos alguns dos riscos associados ao uso diário de computadores. Estes 

riscos incluem por exemplo, posturas inadequadas, ritmo excessivo de trabalho, 

trabalho por turnos ou nocturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e 

repetitividade. Associados a estes riscos estão ainda todas as condicionantes do 

local de trabalho tais como a iluminação, a temperatura e o ruído ou o mobiliário de 

trabalho. Neste âmbito, foi evidenciada a importância do papel activo da Ergonomia 

nos locais de trabalho e as suas diferentes abordagens. Foi referido também que, a 

maioria dos sintomas associados ao envelhecimento, que são relevantes para a 

Ergonomia, podem ser prevenidos ou pelo menos acomodados de modo a não se 

tornarem uma causa de incapacidade para o trabalho.  
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Os resultados da análise efectuada à estatística da população Portuguesa 

permitiram concluir que a população Portuguesa está a envelhecer e que a 

proporção dos trabalhadores idosos está a aumentar. O envelhecimento da 

população deve-se à transição demográfica para um modelo em que os níveis de 

fecundidade e de mortalidade atingem valores baixos. Esta alteração provoca um 

alargamento do topo da pirâmide demográfica, devido ao acréscimo de efectivos 

populacionais idosos e ao estreitamento da base (diminuição de efectivos 

populacionais jovens).  

Conclui-se também que, apesar de ocorrerem menos acidentes de trabalho 

envolvendo o trabalhador mais idoso, normalmente quando acontecem este 

trabalhador ausenta-se do trabalho um número mais elevado de dias, ou seja, 

demora mais tempo a recuperar. Apesar de este factor não ter sido analisado neste 

estudo, a literatura refere que os acidentes que envolvem os trabalhadores mais 

idosos são normalmente mais graves, e ocorrem ao nível das costas. Tendo em 

conta estes factos, com o envelhecimento da população, a tendência não será o 

aumento do número de acidentes de trabalho, mas sim o aumento do número de 

dias de ausência ao trabalho por acidente. Este facto poderá ter repercussões ao 

nível da empresa, devido ao aumento do absentismo e à diminuição da 

produtividade. Ao nível da sociedade é de esperar um acréscimo de custos relativos 

à incapacidade profissional e nos planos de saúde. Esta conclusão demonstra a 

pertinência deste estudo e o quanto é importante que as empresas e a sociedade se 

debrucem sobre este assunto. 

 

O objectivo definido à partida para este estudo foi o de investigar a capacidade para 

o trabalho de um grupo de trabalhadores, analisar se esta capacidade diminui com a 

idade e evidenciar a importância da Ergonomia, no acompanhamento do processo 

de envelhecimento do trabalhador.  

Relativamente à amostra em estudo, concluiu-se que, em termos médios, o ICT 

diminui com a idade, apesar de não se poder generalizar que esta é a única causa 

da diminuição da capacidade de um indivíduo. Pode assim generalizar-se que, numa 

organização cujos trabalhadores realizem trabalho diário com o computador, a sua 



 

95 

 

capacidade de trabalho irá diminuir com a idade passando por volta dos 54 anos de 

uma classificação Boa para uma classificação Moderada.  

22% dos trabalhadores da amostra analisada, que representam 11 indivíduos, 

apresentam um ICT classificado como Moderado ou Pobre. Nestes casos é urgente 

uma intervenção de modo a restituir a capacidade para o trabalho destes 

trabalhadores pois estes podem ficar, ao fim de alguns anos, incapacitados de 

trabalhar.  

Esta intervenção deve ser analisada individualmente e de um modo geral pode ser 

necessária a vários níveis, nomeadamente:  

1) Nível Ergonómico - adequação do mobiliário ao trabalhador, aquisição de 

equipamentos ergonómicos tais como apoio de pés, apoio lombar, apoio de 

braços e punhos;  

 

2) Nível Organizacional – tais como, rotatividade entre tarefas de pé e sentado, 

minimização de tarefas repetitivas, micro-pausas para exercícios de 

alongamento; 

 
3) Nível da Saúde do trabalhador – formação ao trabalhador e acompanhamento 

médico.   

De um modo mais específico, algumas recomendações para estes postos de 

trabalho com computadores, incluem: 

 O monitor deverá ser de fácil regulação em termos de contraste e brilho. Este 

deverá estar adequado ao ambiente em que o local de trabalho se encontra; 

 O monitor deverá estar centrado com o trabalhador a uma distância de um 

braço (medido com o trabalhador encostado na cadeira, com braço esticado e 

as pontas do dedo a tocar no monitor); 

 Deverá existir um suporte de modo que seja possível posicionar o monitor 

cerca de 5 cm abaixo da altura dos olhos; 

 O teclado deverá estar posicionado de modo que os punhos se encontrem 

numa posição neutra e que o antebraço fique paralelo às coxas quando os 

pés estão assentes no chão; 
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 Deverá existir apoio de pés facilmente ajustável de modo a acomodar as 

indicações anteriores e permitir que o trabalhador tenha os pés 

completamente assentes sobre uma superfície; 

 Deverá existir tapetes de rato ergonómicos com apoio de punho e apoios 

lombar para os trabalhadores, que não têm a zona lombar completamente 

apoiada nas costas da cadeira; 

Outras recomendações específicas para o trabalhador e para a organização são: 

 Alternar o trabalho sentado e o trabalho de pé; 

 Minimizar a repetitividade de movimentos e se possível alternar com 

diferentes tarefas; 

 Adequação do número de pausas ao trabalhador em função da sua 

necessidade e do seu ritmo de trabalho; 

 Informar o trabalhador sobre os riscos a que está exposto e sobre os meios 

de prevenção; 

 Estabelecer um plano de formação que aborde a exposição a estes riscos, 

sintomas e importância do diagnóstico precoce e medidas de prevenção. 

 

Um estudo realizado por McLean (2000) revela os benefícios de efectuar várias 

micro-pausas ao longo do dia, para quem trabalha com computadores. Este estudo 

demonstra que efectuar pausas a cada 20 minutos, reduz o desconforto muscular. 

Este estudo ainda demonstra que não existe uma diminuição da produtividade com a 

realização destas pausas. 

É necessário que a própria organização tenha ainda em conta factores, tais como o 

próprio programa informático que é utilizado pelos seus trabalhadores. A interface do 

software pode ser um ponto gerador de stresse físico e psicológico. Isto poderá 

acontecer se o programa não tiver usabilidade e de algum modo for de difícil 

utilização para o trabalhador (até por falta de formação) gerando assim irritação, 

cansaço, desconforto e elevado número de erros. Também aqui a Ergonomia 

desenvolve um papel crucial através do estudo e aperfeiçoamento da interface 

homem-máquina.  
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A metodologia usada para o cálculo do Índice de Capacidade para o Trabalho 

revelou-se uma ferramenta bastante útil, como medida de prevenção da diminuição 

da capacidade para o trabalho de cada trabalhador. Este método poderá ser 

utilizado para acompanhar o trabalhador ao longo do seu tempo de trabalho, 

podendo ser estabelecidos valores de referência para os trabalhadores (Silva, 2001). 

Com a realização deste estudo evidenciou-se a necessidade das empresas se 

preocuparem em promover um local de trabalho saudável e que acompanhe o 

envelhecimento do trabalhador, desfazendo alguns estereótipos que estão 

associados ao processo de envelhecimento. 

Em resumo, é extremamente importante que as organizações se preocupem em 

preparar o local de trabalho para o futuro. Este futuro terá no activo, um número 

cada vez maior de pessoas de faixas etárias mais elevadas. É necessário 

ultrapassar determinados mitos que associam o trabalhador idoso à falta de 

capacidades e só com formação adequada e acompanhamento é que este 

trabalhador estará apto a participar activamente na organização ajudando a elevar 

os seus níveis de produtividade. O trabalhador mais velho trará sem dúvida, com as 

suas experiências e conhecimentos, uma mais-valia para a organização. 
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11. Sugestões 

 

Após a conclusão deste estudo sugerem-se os seguintes aspectos: 

 Avaliar o Índice de Capacidade para o Trabalho nos mesmos indivíduos, 

numa periodicidade definida, de modo a acompanhar a evolução destes; 

 

 Alargar a avaliação da capacidade para o trabalho aos restantes 

trabalhadores na mesma empresa, de modo a identificar se existem áreas 

que necessitam de uma intervenção urgente; 

 

 Avaliar a Capacidade para o Trabalho às restantes empresas do grupo. Nesta 

situação, comparar os resultados obtidos por grupos de tarefa; 

 

  Implementar esta metodologia para ser utilizada pelos profissionais de saúde 

ocupacional nas suas consultas de medicina no trabalho anuais/bienais.  

 
 

Em termos da metodologia ICT sugere-se também a elaboração de uma tabela com 

os coeficientes de ponderação a utilizar, no Item 2, para diferentes actividades. 
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