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RESUMO
Estudos longitudinais são relevantes para as organizações privadas e públicas que utilizam
os resultados alcançados para identificar e acompanhar a manutenção da capacidade de
trabalho, trazendo benefícios para os ambientes laborais e para as atividades físicas e
mentais dos trabalhadores. Esta pesquisa tem o objetivo de identificar os fatores associados
à capacidade para o trabalho e avaliar a associação entre o ICT e os eventos relacionados a
fatores pessoais, ocupacionais e de saúde dos servidores públicos municipais da Secretaria
de Educação, de uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo. O conjunto
de dados desta pesquisa prospectiva foi coletado de 165 servidores, utilizando duas fontes
de dados: a base cadastral da Prefeitura, que contém os dados sociodemográficos,
profissionais e referentes à saúde ocupacional dos trabalhadores, e o questionário do ICT
para o levantamento do seu índice de capacidade para o trabalho em dois momentos
distintos com intervalo de oito meses. Primeiramente a análise estatística foi realizada
utilizando os procedimentos de inferência dos dados pareados através do teste t de Student,
mostrando que as médias entre o ICT1 e o ICT2, não são estatisticamente diferentes.
Utilizando o modelo ANOVA qui-quadrado para comparar as médias dos índices nas duas
coletas, observou-se que as variáveis idade, tempo de casa e dias de afastamentos
estiveram associadas ao ICT. Por fim, utilizando análise de variância ANOVA foi realizada a
análise referente à variação para a diferença entre as médias do ICT1 e ICT2 (ICT2 – ICT1)
relacionados a fatores pessoais, ocupacionais e de saúde do trabalhador. A variável que
mostrou dependência associada ao ICT foi dias de afastamento do trabalhador. Esses
resultados podem amparar a Prefeitura a implantar políticas e programas de saúde
ocupacional na prevenção e promoção da capacidade para o trabalho dos servidores
públicos.
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