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1. Resumo 

Introdução: As mulheres têm ampliado e ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, 

e com isso, também sofrido mais com as pressões geradas por ambientes cada vez mais 

competitivos. Os objetivos desse estudo foram avaliar a capacidade para o trabalho e a necessidade 

de descanso e identificar se há diferença entre gêneros.  Métodos: Os participantes foram 

entrevistados, e questionados sobre sua capacidade atual e futura para o trabalho, e necessidade 

de descanso. Os dados foram analisados por meio descritiva e teste de diferença (Teste T) com 

nível de significância de p<0,05). Resultados preliminares: O gênero masculino pratica atividades 

físicas regulares em maior proporção do que o feminino. Contudo, não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre os gêneros para a capacidade atual e futura para o trabalho, e também 

para a necessidade de descanso.  

2. Introdução 

Os trabalhadores possuem muitas demandas diárias no ambiente ocupacional. A percepção 

destas demandas, a capacidade de recuperação, e a influência de diferentes fatores de exposição 

na capacidade para o trabalho precisam de discussão1,2.  

Um outro aspecto relevante e atual, são as questões de gênero. É fato, que as mulheres têm 

se inserido cada vez mais no mercado de trabalho, alcançando posições de destaque, mas que 

também geram muita sobrecarga.  Além disso, é preciso considerar que há uma grande diferença 

na forma com que a mulher lida com as demandas do dia-a-dias, muitas vezes acumulando tarefas, 

e responsabilidades.  Entender se há diferenças entre homens e mulheres na percepção da 

capacidade para o trabalho, e na necessidade de descanso.  

 

3. Objetivos  

Os objetivos desse estudo foram avaliar a capacidade para o trabalho e a necessidade de 

descanso e identificar se há diferença entre gêneros.  

 

4. Métodos  

Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Cidade de São Paulo (Número do Parecer 1.736.249). Participaram funcionários do 

setor administrativo de uma universidade privada do estado de São Paulo (n=462). Os critérios de 

elegibilidade para participar do estudo, incluíram estarem trabalhando no período da avaliação, e 



aceitarem participar do estudo. Os critérios de exclusão foram trabalhadores de outros setores. Foi 

utilizada uma ficha para caracterização dos participantes, duas questões do Índice de capacidade 

para o trabalho (ICT), sendo uma que avaliar a capacidade atual, e a outra a capacidade para o 

trabalho em um futuro próximo (percepção do trabalhador). Em ambas está sendo avaliado o quão 

bem ele pode executar seu trabalho, em função das exigências, de seu estado de saúde e 

capacidades físicas e mentais3.  A Escala de Necessidade de Descanso (Need for Recovery Scale- 

NFR) avalia percepção do trabalhador sobre a necessidade de recuperação após um dia de trabalho 

gerou esforços emocionais, cognitivos e comportamentais, como demanda trabalhista, pressão 

para produção, administração de pessoal, período de recuperação domiciliar4. 

5. Desenvolvimento do estudo 

 

 Os participantes foram entrevistados para se conhecer as características dos trabalhadores, 

em seguida eles responderam ao Índice de Capacidade para o Trabalho, e a Escala de Necessidade 

de Descanso.  

 

6. Resultados preliminares  

Os resultados mostram que a idade e o estado civil dos indivíduos, são muito similares, 

contudo, os homens praticam mais exercicios regulares do que as mulheres. (Tabela 1).  

Tabela 1. Descrição das características sociodemográficas dos participantes do estudo por gênero 

(n=91) 

Características Feminino (n=43) Masculino (n=48) 

Idade (anos)  31,1 (9,2) 35,9 (11,5) 

Estado Civil  n (%) n (%) 

 Solteiro 21 (48,8) 24 (50,0) 

 Casado 19 (44,2) 20 (41,7) 

 Divorciado 2 (4,7) 2 (4,2) 

 Não respondeu 1(2,3) 2 (4,2) 

Pratica atividade física 12 (27,9) 26 (54,2) 

Frequência dos exercicios 1,0 (1,9) 1,3 (1,5) 

As variáveis continuas foram apresentadas em Média e DP (Desvio Padrão) 

A frequência da prática de exercicios se manteve em média 1,0 a 1,3 dias na semana (Tabela 1) 



Tabela 2. Análise das variáveis de capacidade para o trabalho e necessidade de descanso por 

gênero (n=91).  

Variáveis  Feminino (n=43) Masculino (n=48) P- valor 

 Média (DP) Média (DP)  

Capacidade atual para trabalho 8,4 (1,4) 8,1 (1,3) 0,317 

Capacidade futura  6,7 (0,9) 6,7 (0,8) 0,565 

Necessidade de Descanso 34,5 (11,5) 30,8 (13,0) 0,461 

DP (Desvio Padrão);  

A capacidade atual e futura para o trabalho, foi alta entre os trabalhadores de ambos os 

gêneros. A necessidade de descanso foi baixa, mostrando que isso possa ter influenciado nos 

resultados. Sendo assim, não há diferença significativa entre gêneros para capacidade atual e 

futura para o trabalho, e necessidade de descanso.  
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