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Introdução. A capacidade para o trabalho e o bem-estar percebido pelo trabalhador têm sido utilizados como 
importantes indicadores de saúde no ambiente ocupacional. A diminuição da capacidade para o trabalho e do 
bem-estar percebido estão associados a um aumento do absenteísmo e invalidez entre trabalhadores adminis-
trativos. No Brasil, o trabalho administrativo das instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas está 
permeado pelo tipo de gestão. Verifica-se que no setor público, a alta incidência de greves, a dificuldade de 
ascensão profissional e a estabilidade da contratação são fatores que podem contribuir para o desinteresse e 
desmotivação dos trabalhadores em relação ao trabalho. Já nas IES privadas, a alta rotatividade e instabilidade 
são fatores que podem influenciar o trabalho Objetivo. Avaliar a capacidade para o trabalho e o bem-estar 
percebido por trabalhadores administrativos de IES dos setores público e privado. Método. Participaram do 
estudo trabalhadores administrativos de uma IES do setor privado (15 homens e 42 mulheres, idade média de 
38,4±9,7 anos e 10,2±9,6 anos de trabalho na IES) e de uma do setor público (7 homens e 33 mulheres, idade 
média de 44,9±8,0 anos e 18,4±9,6anos de trabalho na IES). A avaliação da capacidade para o trabalho foi 
realizada a partir do ICT. Para a avaliação do bem-estar percebido foi utilizado o Questionário do Bem-Estar e 
Trabalho (UWES). Os dados foram processados de acordo com as instruções de cada ferramenta e analisados 
por meio de frequências absolutas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (1.045.260). Resultados. 
Entre os trabalhadores avaliados no setor público, 13,3% tiveram a capacidade para o trabalho classificada 
como moderada, 64,4% como boa e 22,2% como ótima. Entre os trabalhadores do setor privado, 2,3% tiveram a 
capacidade para o trabalho classificada como ruim, 22,7% como moderada, 50% como boa e 25% como ótima. 
Em relação ao bem-estar percebido, os trabalhadores do setor privado apresentaram uma melhor percepção 
de bem-estar (classificação alto e muito alto) em relação aos trabalhadores do setor público para os domínios 
compromisso 68,2% versus 42,2%; vigor 65,9% versus 51,1%, dedicação 59,1% versus 35,5% e absorção 
68,2% versus 37,8%, respectivamente. Conclusão. A maioria dos trabalhadores administrativos apresenta-
ram boa ou ótima capacidade para o trabalho, independente da IES. Em relação ao bem-estar percebido, os 
trabalhadores do setor privado apresentaram melhor percepção de bem-estar para todos os domínios avaliados 
quando comparados aos trabalhadores do setor público.

Descritores: Saúde do trabalhador; Setor público; Setor privado. 

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


