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ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITARES 
QUE ATUAM NO 6º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DA 

PARAÍBA 
 

 
Augusto Henrique Miranda do Egito Souza1 

 
RESUMO 

Objetivei neste artigo, através de uma pesquisa quantitativa, analisar o atual índice do 
Teste de Aptidão Fisica (TAF) aplicado no Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB), tomando por base a correlação de resultados entre o referido teste e o Índice de 
Capacidade para o Trabalho (ICT) aplicados aos militares do 6º Batalhão de Bombeiro 
Militar (6º BBM) da Paraíba, situado na cidade de Sousa-PB. Participaram do estudo  31 
militares, sendo aplicadas traduções autorizadas do ICT e o TAF 2021.2 do CBMPB. Os 
resultados evidenciam uma correlação moderada entre os índices utilizados (TAF e ICT), 
conforme correlação de Spearman encontrada (p=0,412). Além disso, foi constatado 
que 100% dos militares que obtiveram a menção no TAF, ‘’excepcional’’, também 
apresentaram o melhor índice de capacidade para o trabalho, ‘’ótimo’’, porém, apenas 
36,84% dos bombeiros militares que possuem o índice de capacidade para o trabalho 
‘’ótimo’’, conseguiram atingir a menção ‘’excepcional’’ no TAF. Dessa forma, poderemos 
então aprofundar o estudo para uma possível adequação nos índices do TAF do CBMPB, 
para que um número maior de militares com o ICT ótimo também atinjam a menção 
excepcional no TAF, bem como melhore de forma geral a correlação entre os índices. 

 

Palavras-chave: Bombeiro Militar; Teste de Aptidão Física; Índice de Capacidade para o 
Trabalho.  
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Militar da Paraíba. Coordenador de Educação Física e Desportos do 6º Batalhão de Bombeiros Militar da 
Paraíba; E-mail: augustobm07@gmail.com 
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CORRELATION BETWEEN THE PHYSICAL APTITUDE TEST 

AND THE WORK ABILITY INDEX OF SOLDIERS WHO WORK IN 

THE 6TH MILITARY FIRE BATTALION OF PARAÍBA 

 

 

ABSTRACT 

 
I aimed in this article, through a quantitative research, to analyze the current 
index of the Physical Aptitude Test (TAF) applied in the Military Fire Brigade of 
Paraíba (CBMPB), based on the correlation of results between the 
aforementioned test and the Work Ability Index (ICT) applied to the military of 
the 6th Military Fire Battalion (6th BBM) of Paraíba, located in the city of Sousa-
PB. Thirty-one military personnel participated in the study, and authorized 
translations of the ICT and TAF 2021.2 of the CBMPB were applied. The results 
show a moderate correlation between the indices used (TAF and ICT), 
according to the Spearman correlation found (p=0.412). In addition, it was found 
that 100% of the military who obtained the mention in the TAF, ''exceptional'', 
also had the best index of ability to work, ''great'', however, only 36.84% of the 
military firefighters who have the ''excellent'' work ability index, managed to 
achieve the ''exceptional'' mention in the TAF. In this way, we will be able to 
deepen the study for a possible adjustment in the CBMPB TAF indices, so that 
a greater number of soldiers with the optimal ICT also reach the exceptional 
mention in the TAF, as well as improve the correlation between the indices in 
general. 
 
Keywords: Military firefighter; Physical Fitness Test; Work Ability Index. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O bombeiro militar enfrenta diversas ocorrências em seu dia a dia, entre 

elas, o profissional precisa ser capaz de andar longas distâncias em terrenos 

sinuosos para buscar desaparecidos, nadar para retirar afogados em todas as 

condições de mar, retirar escombros em busca de sobreviventes, além de 

combater incêndios florestais e urbanos. Em situações como essas, o 

profissional precisa de um condicionamento físico adequado para atuar. Sendo 

assim, o bombeiro militar é posto à prova a cada dia que entra de serviço, e 

para isto, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) avalia cada um de 

seus integrantes através do Teste de Aptidão Física (TAF), buscando 

estabelecer um padrão de condicionamento físico e treinamentos adequados 

baseados nos dados obtidos (DEFID, 2020).  

O TAF foi implantando no CBMPB no ano de 2012 e desde então é 

aplicado semestralmente, com exceção do período da pandemia da COVID-

192. A partir dele, bombeiros militares são avaliados e julgados aptos ou não 

para participarem de cursos da corporação, ou de corporações co-irmãs3. 

Criado desde 2010, na esfera do CBMPB, o Departamento de Educação 

Física e Desportos (DEFID) planeja, organiza, coordena, sistematiza e 

padroniza todas as ações específicas na área de Educação Física e 

Desportiva. De acordo com as Diretrizes para Treinamento e Avaliação Física 

de Militares do CBMPB (2020), o TAF é realizado no final de cada semestre e 

deve ser aplicado por militares capacitados em Educação Física. 

 A ideia deste estudo iniciou-se ao observar todas as tabelas dos testes 

de aptidão física dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil e verificar que o 

CBMPB possui os maiores índices para que o militar consiga alcançar a 
                                                 
2 Semestralmente o TAF institucional é aplicado com todo o efetivo da corporação. Porém, devido a 
Pandemia do COVID-19 e os protocolos de isolamento e distanciamento social, não foi realizado TAF no 
ano de 2020, nem no primeiro semestre de 2021, retornando com a edição 2021.2. 
3 Para inscrição e participação em cursos ,o militar interessado ou indicado deverá ter realizado o último 
TAF aplicado pela instituição no momento da inscrição, estando apto no resultado. 
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menção de excepcional. Dos 1.133 bombeiros militares que realizaram o TAF 

2019.2 no CBMPB, 191 obtiveram classificação excepcional, correspondendo à 

16,85% do efetivo. 

De acordo com Linhares et al (2019), pesquisadores do Instituto 

Finlandês de Saúde Ocupacional (Finnish Institute of Occupational Health – 

FIOH) realizaram um estudo pioneiro na década de 1980, que gerou o 

desenvolvimento de um questionário denominado Índice de Capacidade para o 

Trabalho (ICT). O ICT é um índice de avaliação subjetiva, que leva em conta a 

perspectiva do próprio trabalhador, a fim de determinar suas condições de 

trabalho atuais e futuras. Por meio desta ferramenta, é possível determinar o 

ICT do trabalhador, mensurando sua Capacidade para o Trabalho (CT) e 

avaliando como está ocorrendo o envelhecimento funcional na organização. 

Esta ferramenta já foi traduzida para 26 línguas, transformando-a em um 

método mundialmente aplicado. Conforme Campos (2011), apesar de haver 

uma tendência a um ponto culminante do bom desempenho em atividades 

profissionais próximo aos 40 anos de idade, posteriormente ocorre uma perda 

progressiva das habilidades dos indivíduos, acreditando que questões 

específicas como a prática regular de atividade física e a experiência 

profissional adquirida possam ter efeito compensatório sobre a perda prevista 

de habilidade e capacidade mantendo, desta forma, um bom desempenho 

profissional. 

Assim, baseado na problemática de verificar se os atuais índices do TAF 

condizem com a real aptidão física dos militares na execução das atividades 

desempenhadas e requeridas, este estudo teve como objetivo correlacionar o 

TAF implantado no CBMPB e o ICT dos bombeiros militares que atuam no 6º 

Batalhão de Bombeiros Militar da Paraíba. 

Para tanto, abordei neste artigo a metodologia empregada para 

aplicação do TAF e do ICT, explanando em que consiste cada um deles, 

tabelas normativas, e gráficos e tabelas obtidas dos dados colhidos, e como foi 
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realizado a correlação entre os índices, apresentando o resultado obtido com 

as respectivas considerações finais.  

 

METODOLOGIA 

 

Participaram do estudo 31 bombeiros militares, todos atuando na escala 

operacional, sendo 07 oficiais,  04 sargentos e 20 cabos/soldados, dentre eles, 28 

homens e 3 mulheres (2 oficiais e 01 soldado) , com idade entre 22 e 50 anos, lotados 

no 6º Batalhão de Bombeiros Militar da Paraíba. O batalhão contava com 44 militares 

no momento da coleta, no entanto, 5 apresentaram atestado médico, 1 se encontrava 

de licença especial e 7 se recusaram a participar, sendo assim, a participação foi de 

70,45%. 

A pesquisa foi de natureza quantitativa, com caráter descritiva transversal. 

Utilizamos o modelo de pesquisa descritivo-comparativa. De acordo com Gil (1994), 

as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma 

de suas características mais significativas é a utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. 

Foi aplicado o questionário desenvolvido por pesquisadores do Instituto 

Finlandês de Saúde Ocupacional (Finnish Institute of Occupational Health – FIOH)  

para avaliar o índice de capacidade para o trabalho, que é determinado com base na 

soma das respostas a 9 questões, na qual são investigadas a demanda psicofísica do 

trabalho e as condições de saúde. A pontuação varia de 07 a 49 pontos, identificando 

a percepção do trabalhador sobre sua capacidade de trabalho. O limite de corte para 

fins de classificação, da-se da seguinte forma: baixo 07 a 27 pontos, moderado 28 a 

36 pontos, bom 37 a 43 pontos e excelente 44 a 49 pontos. Inicialmente, foram 

passadas as orientações acerca dos objetivos do estudo, passando-se em seguida à 

aplicação do questionário ICT pelo autor deste artigo, em sala administrativa do 6º 

BBM, no dia 04 de janeiro de 2022. 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados da aptidão física e 

questionário, foram: cronômetro, apito, caneta e papel. 
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De acordo com as diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares 

do CBMPB (2020), o TAF para classificação geral consiste em: abdominal remador; 

flexão na barra fixa (masculino); flexão na fita de suspensão (feminino); flexão de 

braços no solo; Corrida 1600m.  

Abdominal remador, que consiste na maior quantidade de repetições durante 

um minuto. inicialmente, o(a) avaliado(a) entrou em posição de decúbito dorsal, 

pernas unidas e estendidas e braços estendidos para trás. Ao sinal de um silvo curto 

de apito, o(a) avaliado(a) iniciou a execução do exercício, flexionando o tronco e as 

pernas, levando os braços estendidos para frente, até que os cotovelos ultrapassem 

os joelhos. Ao retornar a posição inicial, completou-se o exercício.  

Na Flexão na barra (masculino), que consiste na maior quantidade de 

repetições sem descaracterizar a posição correta, e sem intervalo de tempo, o 

bombeiro militar tomou a posição inicial empunhando a barra com as mãos na posição 

de pronação. A distância entre as mãos  correspondeu a largura da cintura escapular 

(na linha dos ombros), com os braços  totalmente estendidos e o corpo sem nenhum 

contato com o chão. Ao apito, o militar elevou o corpo até que o queixo ultrapasse o 

nível da barra, flexionando assim os cotovelos, em seguida retornou a posição inicial, 

completando a execução. Realizou o máximo de execuções possíveis. 

Já na Flexão na fita de suspensão (feminino), que consiste na maior 

quantidade de repetições sem descaracterizar a posição correta, e sem intervalo de 

tempo, a bombeira militar tomou a posição incial  estando deitada ao solo, em 

decúbito dorsal. O apoio da fita estava a 5 cm da sua mão estendida, a empunhadura 

das mãos em posição de pronação, com a distância entre as mãos correspondente à 

largura da cintura escapular (na linha dos ombros). Para a tomada da execução inicial, 

a militar segurou as alças, mantendo a linha formada pelos pés, joelhos, quadril e 

ombro sempre alinhado, mantendo apenas os pés em contato com o solo,  flexionou a 

articulação dos cotovelos de forma que igualou ou ultrapassou a linha das costas. Ao 

retornar a posição de execução inicial, completou-se o exercício. Realizou o máximo 

de execuções possíveis. 

Sobre a Flexão de braços no solo, que consiste na maior quantidade de 

repetições sem descaracterizar a posição correta, e sem intervalo de tempo, o teste 

inicia-se com os cotovelos estendidos, a distância das mãos correspondeu à largura 
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da cinta escapular (na linha dos ombros), apoiando a ponta dos pés atrás, sendo que 

pernas, quadril e costas estavam totalmente alinhados. O(a) avaliado(a) flexionou os 

cotovelos até o nível dos ombros. O corpo aproximo-se do chão, sem tocá-lo. Ao 

retornar a posição inicial, completou-se o exercício. Realizou o máximo de repetições 

possíveis. 

Quanto a Corrida de 1600 metros, o(a) militar  correu a distância de 1600m, 

em pista demarcada, no menor tempo possível. 

Os exercícios executados de forma incorreta, não fizeram parte da contagem. 

A classificação de Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom e Excelente foi de acordo 

com a tabela desenvolvida pelo DEFID do CBMPB, conforme demostrada a seguir em 

tópico específico. 

Por fim, foi correlacionada a Aptidão Física Geral e a Capacidade de Trabalho 

através do coeficiente de correlação de “Spearman”, método que pode ser utilizado 

quando as variáveis são quantitativas ordinais, ou seja, quando os valores expressam 

atributos com algum tipo de ordem ou grau. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e gráficos para 

melhor visualização. Inicialmente apresentam-se as tabelas normativas que 

servem para determinar a classificação da aptidão física, e o resultado 

individual da amostra. Posteriormente, discutem-se as relações entre a aptidão 

física e o índice de capacidade para o trabalho. 

 

Tabelas normativas da Aptidão Física Geral 

 

As tabelas normativas para compor a Aptidão Física Geral estão 

fundamentadas nos resultados obtidos dentro de cada grupo etário amostral 

representativo da população de bombeiros em nível estadual. Tomando-se os 
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seguintes grupos etários: G I: 18 a 22; G II: 23 a 27 e G-III: 28 a 32 anos; G-IV: 

33 a 37; G-V: 38 a 42; G-VI: 43 a 47 e GVII: 48 a 52. 

Com a somatória dos pontos nas provas pode-se verificar em qual ou 

quais dos testes que compõem a bateria o indivíduo está com sua aptidão 

física boa ou ruim. 
 

Tabela 1 - Tabela normativa para teste de abdominal remador masculino 

 

Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 
 

Tabela 2 - Tabela normativa para teste de abdominal remador feminino 

 

Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 
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Essas duas tabelas (01 e 02), relacionam a quantidade de repetições de 

abdominais no estilo remador, no intervalo de um minuto, com o respectivo 

grupo correspondente por faixa etária, de forma a atingir a respectiva 

pontuação de 0 a 10, para os homens e mulheres respectivamente. 

Tabela 3 - Tabela normativa para teste de flexão de solo masculino 

 
Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 

 
Tabela 4 - Tabela normativa para teste de flexão de solo feminino 

 
Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 
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Já essas (03 e 04), relacionam a quantidade de repetições máximas de 

flexão no solo até a exaustão ou descaracterização da posição correta do teste, 

sem intervalo de tempo, com o respectivo grupo correspondente por faixa 

etária, de forma a atingir a respectiva pontuação de 0 a 10, para os homens e 

mulheres respectivamente. 
 

Tabela 5 - Tabela normativa para teste de barra masculino e feminino 

 
Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 

Nessa Tabela (05), é feito a relação de quantidade máxima de 

repetições do teste de barra até a exaustão ou descaracterização da posição 

correta, sem intervalo de tempo, com o respectivo grupo correspondente por 

faixa etária, de forma a atingir a respectiva pontuação de 0 a 10, para ambos 

os sexos. 

Tabela 6 - Tabela normativa para teste de corrida de 1600 metros masculino 
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Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 
 

Tabela 7 - Tabela normativa para teste de corrida de 1600 metros feminina  

 

Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 
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Sobre a relação entre o tempo atingido durante teste de corrida de 1600 

metros, em área demarcada, e os grupos por faixas etárias correspondentes, 

para mensuração de pontuação de 0 a 10 no teste, são utilizadas essas duas 

tabelas (06 e 07) acima para o masculino e feminino respectivamente. 

Tabela 8 - Tabela normativa para pontuação e classificação do teste de aptidão 
de bombeiros militares do Estado da Paraíba até 37 anos de idade. 

 

Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 

 

Tabela 9 - Tabela normativa para pontuação e classificação do teste de aptidão 
de bombeiros militares do Estado da Paraíba de 38 anos ou mais – que 

realizem 3 exercícios. 

 

Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 
 

Tabela 10 - Tabela normativa para pontuação e classificação do teste de 
aptidão de bombeiras militares do Estado da Paraíba de 38 anos ou mais – que 

realizem 4 exercícios. 
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Fonte: Diretrizes para o treinamento e avaliação física de militares no CBMPB,2020. 

Para enquadramento final da pontuação e respectivo resultado obtido no 

TAF, são aplicadas essas 03 tabelas acima. A distinção entre elas, se deve ao 

fato de que os militares acima de 37 anos podem optar por realizar os 04 

exercícios (corrida, flexão, barra e abdominal) ou 03 exercícios, deixando de 

realizar um dos exercícios de braço (flexão ou barra). Após o somatório das 

pontuações atingidas em todos os testes realizados, conforme definido nas 

tabelas 01 a 07, o resultado é enquadrado em uma dessas tabelas de resultado 

final conforme idade e quantidade de exercícios realizados (acima de 38 anos 

pode ser apenas 03), classificando assim o militar no resultado final de apto 

(podendo ser regular, bom, muito bom ou excepcional) ou inapto. 

Tabelas e Gráficos de dados obtidos com a aplicação do TAF e ICT 

Tabela 11 - Resultados individuais de cada militar da amostra, no Índice de 
Capacidade para o Trabalho e Teste de Aptidão Física. 

AVALIADO 
ÍNDICE DE CAPACIDADE 

PARA O TRABALHO 
TESTE DE APTIDÃO 

FÍSICA DO CBMPB 2021.2 
MILITAR 1 44 – ÓTIMA 19 – BOM 
MILITAR 2 49 – ÓTIMA 33 – MUITO BOM 
MILITAR 3 46 – ÓTIMA 21 – BOM 
MILITAR 4 49 – ÓTIMA 29 – MUITO BOM 
MILITAR 5 45 – ÓTIMA 30 – MUITO BOM 
MILITAR 6 33 – MODERADA 23 – BOM 
MILITAR 7 32 – MODERADA 35 – MUITO BOM 
MILITAR 8 48 – ÓTIMA 38 - EXCEPCIONAL 
MILITAR 9 44 – ÓTIMA 29 – MUITO BOM 

MILITAR 10 49 – ÓTIMA 40 – EXCEPCIONAL 
MILITAR 11 47 – ÓTIMA 22 – BOM 
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MILITAR 12 49 – ÓTIMA 39 – EXCEPCIONAL 
MILITAR 13 42 – BOA 35 – MUITO BOM 
MILITAR 14 47 – ÓTIMA 15 – REGULAR 
MILITAR 15 41 – BOA 30 – MUITO BOM 
MILITAR 16 49 – ÓTIMA 37 – EXCEPCIONAL 
MILITAR 17 49 – ÓTIMA 37 – EXCEPCIONAL 
MILITAR 18 42 – BOA 33 – MUITO BOM 
MILITAR 19 49 - ÓTIMA 30 – MUITO BOM 
MILITAR 20 28 – MODERADA 11 – REGULAR 
MILITAR 21 36 – MODERADA 19 – REGULAR 
MILITAR 22 40 – BOA 21 – BOM 
MILITAR 23 46 – ÓTIMA 34 – MUITO BOM 
MILITAR 24 49 – ÓTIMA 38 – EXCEPCIONAL 
MILITAR 25 44 – ÓTIMA 30 – MUITO BOM 
MILITAR 26 42 – BOA 34 – MUITO BOM 
MILITAR 27 43 – BOA 39 – EXCEPCIONAL 
MILITAR 28 45 – ÓTIMA 23 – BOM 
MILITAR 29 42 – BOA 26 – BOM 
MILITAR 30 42 – BOA 20 – BOM 
MILITAR 31 49 - ÓTIMA 28 – BOM 

Fonte: Dados originais de pesquisa, 2022. 
Nessa tabela foi relacionado todas as pontuações e respectivos 

resultados alcançados no ICT e TAF, pelos militares participantes sem 

identificação nominal dos mesmos.  

 

Gráfico 1 - Percentual de aptidão física dos bombeiros do 6º Batalhão de 
Bombeiros Militar da Paraíba 
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Fonte: Dados originais de pesquisa, 2022. 
 

 

Constata-se no gráfico 1 de percentual de aptidão física dos bombeiros 

do 6º Batalhão de Bombeiros Militar da Paraíba um percentual de 3,2% dos 

avaliados com sua aptidão física considerada “insuficiente” para o trabalho, 

6,45% “regular”; 29,03% “bom”; 38,7% “muito bom” e 22,58% “excepcional”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 - Percentual de índice de capacidade para o trabalho dos bombeiros 

do 6º Batalhão de Bombeiros Militar da Paraíba 
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Fonte: Dados originais de pesquisa, 2022. 
 

O gráfico 2 de percentual de índice de capacidade para o trabalho dos 

bombeiros do 6º Batalhão de Bombeiros Militar da Paraíba mostram que 

nenhum dos avaliados apresentou capacidade para o trabalho ‘’baixa’’;12,9% 

‘’moderada’’; 25,8% ‘’boa’’ e 61,29% ‘’ótima’’.  

 

Correlação da Aptidão Física com o Índice de Capacidade de Trabalho 

 

No Brasil, os estudos sobre capacidade para o trabalho iniciaram após a 

tradução e adaptação do questionário ICT para uso no País. Foram realizadas 

algumas alterações               textuais do instrumento, objetivando garantir o entendimento das 

questões e poderia ser auto-aplicável desde que a escolaridade mínima fosse a quarta 

série do ensino fundamental. Essa versão brasileira é encontrada em Tuomi et al 

(2005). O conceito de Capacidade para o Trabalho (“work ability”), proposto a partir 

dos estudos do Finnish Institute of Occupational Health (FIOH - Instituto Finlandês de 

Saúde Ocupacional), enfatiza que ela é uma condição resultante da combinação entre 

recursos humanos em relação às demandas físicas, mentais e sociais do 

trabalho, gerenciamento, cultural,  organizacional, comunidade e ambiente de 

trabalho. 

Para Renosto et al. (2009), a capacidade para o trabalho engloba as 

capacidades físicas, mentais e sociais do indivíduo em relação às exigências do 
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trabalhador, levando em consideração também aspectos da comunidade de trabalho, 

organização e ambiente de trabalho.  

Segundo Martinez, Latorre e Fischer (2009), a manutenção da capacidade para 

o  trabalho tem consequências positivas na determinação da saúde, bem-estar e 

empregabilidade dos trabalhadores, com benefícios para as organizações e para 

sociedade em função de seus impactos sobre a produtividade, absenteísmo e sobre 

os custos sociais decorrentes das pensões por incapacidade e da assistência às 

doenças.     

Logo, o investimento na melhoria e na manutenção além de prevenir a perda 

da capacidade funcional, a aposentadoria precoce e o aparecimento de doenças 

ocupacionais, reflete-se na qualidade de vida do trabalhador, mantendo as pessoas 

economicamente ativas e reduzindo, assim, custos para a sociedade, propiciando, 

ainda, o envelhecimento ativo do trabalhador. 

Na promoção da saúde, os exercícios físicos proporcionam inúmeros 

benefícios vitais às pessoas. Segundo Nahas (2001), os benefícios que a 

prática regular de atividades físicas traz ao indivíduo são vários, além de 

auxiliar no desenvolvimento da força, da flexibilidade e das articulações, possui 

papel fundamental no convívio social diminuindo o estresse e aumentando a 

autoestima tanto no trabalho quanto no ambiente familiar. 

Conforme Pitanga (2002), apesar de atividade física e aptidão física 

possuírem conceitos diferentes, elas possuem uma ampla ligação. A primeira é 

uma opção comportamental, enquanto que a segunda é parcialmente 

determinada por fatores genéticos, sendo que a atividade física regular pode 

melhorar a aptidão física. 

O exercício físico provoca alterações fisiológicas, bioquímicas e 

psicológicas, portanto, pode ser considerado uma intervenção não 

medicamentosa para tratamento de distúrbios relacionados ao sono, ao humor, 

a depressão e a aprendizagem (MELLO et al., 2005). 
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No que se refere à aptidão física relacionada à saúde, Pate (1988) 

define-a como a capacidade de realizar tarefas diárias com vigor e demonstrar 

traços e características que estão associados com um baixo risco do 

desenvolvimento prematuro de doenças hipocinéticas. 

 

Os resultados individuais do TAF e do ICT foram cruzados através da 

Correlação de Spearman, que é uma medida não paramétrica da dependência 

das variáveis utilizadas, descrevendo essa relação através de uma função 

monotética, que não tem pressupostos lineares. Em resumo, essa correlação 

serve para avaliar se quando uma variável aumenta ou diminui, outra sem 

ligação linear, também segue o mesmo critério. Para interpretar a relação, o 

valor gerado será entre -1 e +1, e quanto mais próximo do 0, menor será a 

força da correlação, e ao aproximar-se dos extremos, maior será a força dela. 

O sinal indica apenas se será diretamente proporcional, ou inversamente 

proporcional.  

 

Antes de se analisar a citada correlação, é necessário verificar se a 

probabilidade de significância (valor-p) da amostra é nula (quando valor p>5%) 

ou válida (quando valor-p <5%). Ao analisar os dados da amostra obtida, o 

valor-p encontrado foi de 2,1%, portanto validada e aplicável a constante de 

Spearman (Rho), que foi de 0,412, o que é considerado um valor moderado de 

força de relação entre as variáveis abordadas. Para calcular o valor-p e Rho de 

Spearman, foi utilizado um software estatístico gratuito, através do site 

https://www.jamovi.org/. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Gráfico de Dispersão dos resultados individuais dos militares 
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Fonte: Dados originais de pesquisa, 2022. 

 

Figura 1 - Dados da correlação de Spearman, obtidos através da inserção dos 

resultados individuais no software estatístico “JAMOVI”. 

 

Fonte: Dados originais de pesquisa, 2022. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observando o teste de aptidão física e o índice de capacidade para o trabalho 

individualmente de cada militar, foi constatado que 100% dos militares que obtiveram a 

menção de ‘’excepcional’’ no TAF do CBMPB, também apresentaram o índice de 

capacidade para o trabalho ‘’ótimo’’, porém, apenas 36,84% dos bombeiros militares 

que possuem o índice de capacidade para o trabalho ‘’ótimo’’, conseguiram atingir a 

menção ‘’excepcional’’ no TAF. Também foram verificadas algumas discrepâncias 

entre os índices, onde militares com baixa pontuação no TAF obtiveram boa 

pontuação no ICT, e também com boa pontuação no TAF com pontuação não 

proporcional no ICT. Entende-se, assim, que apesar do desvio padrão a ser analisado em 

toda análise estatística, bem como da necessidade de um maior aprofundamento no 

referido estudo, a exemplo do aumento da amostra para toda corporação do CBMPB, 

verificamos indícios de uma necessidade de ajuste no TAF do CBMPB, buscando uma 

correlação maior entre os dois métodos e equalizando o TAF para uma maior eficiência de 

avaliação de condicionamento físico, relativo ao desempenho diário das atividades 

propostas aos bombeiros militares do Estado da Paraiba. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BETTI, M. Educação física e sociedade. São Paulo: Editora Movimento, 1991. 
 

CAMPOS, R.S. Avaliação dos desconfortos musculoesqueléticos e da 
capacidade para o trabalho em servidores do Tribunal Regional do 
Trabalho de Goiânia – GO. Dissertação (Mestrado em Ciências da 
Saúde) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2011. 
 

CARNEIRO, A. A.; SILVA, P.R.O.H. Diretrizes para o treinamento e 
avaliação física de militares do CBMPB. DEFID, João Pessoa, jun. 2020. 
 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coletânea 
de Manuais Técnicos de Bombeiros 11: Manual do guarda-vidas. São 
Paulo: 2006. 
 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

Artigo Publicado no Vol.08 N.24 – Julho a Dezembro 2022 - ISSN 2359-4829 
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com  

 

 
 

149

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coletânea 
de Manuais Técnicos de Bombeiros 31: Manual de condicionamento 
físico. São Paulo: 2006. 
 

FISCHER, F.M.;MARTINEZ, M.C. Work ability among hospital food 
service professionals: multiple associated variables require 
comprehensive intervention. London, n. 41, p. 3746 - 3752, [s.n]. 2012. 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4.ed São Paulo: Atlas, 
1994. 
 

LINHARES J. E. et. al Capacidade para o trabalho e envelhecimento funcional: 
Análise sistêmica da literatura utilizando o PROKOW-C. Ciência e saúde coletiva, 
jan. 2019. Disponível em:<https://www.scielosp.org/article/csc/2019.v24n1/53- 
66/#:~:text=O%20conceito%20de%20Capacidade%20para,capacidades%20f%C3
%ADsi cas%20e%20mentais%E2%80%9D%208> 

 

MARTINEZ, M.C.; LATORRE, M.R.D.O.; FISCHER, F.M. Validade e confiabilidade 
da versão brasileira do Índice de Capacidade para o Trabalho. Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 523 - 532, 2009. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/rsp/a/wnJrnpfLpD5SNRwMVDCmyjH/?lang=pt> 

 

MELLO, M. T. et. al. O exercício físico e os aspectos psicobiológicos. 
Revista Brasileira Medicina do Esporte. São Paulo, v. 11, n. 3, p. 203-
207, mai ⁄ jun. 2005. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/j/rbme/a/nmsrxHqN5yFqTv8GLdYLM6n/abstract/?lang=pt> 

 

NAHAS, M. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida: conceitos e 

sugestões para um estilo de vida ativo, 2. ed. Londrina: 2001. 

  

PATE R.R. The evolving definition of physical fitness. Quest. (40)3, 174-
179, [s.n].    1988. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh/article/view/3963/3364> 
 

PITANGA, F. J.G. Epidemiologia, Atividade Física e Saúde. Rev.Bras. Ciên. e 
Mov. Brasília, v. 10, n. 3, p. 49-54, jul. 2002. Relatório Saúde Brasil – IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2007. Disponível em: 
<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/463/489> 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

Artigo Publicado no Vol.08 N.24 – Julho a Dezembro 2022 - ISSN 2359-4829 
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com  

 

 
 

150

RENOSTO, A.; et al. Confiabilidade teste-reteste do índice de capacidade para o 
trabalho em trabalhadores metalúrgicos do Sul do Brasil. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 217 - 225, 2009. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/rbepid/a/ZyWyhq9VppDQcZFRr9SHb8k/abstract/?lang=pt> 

 

TUOMI K. I. J. J. A. et. al. Índice de capacidade para o trabalho. São Carlos: 
EDUFSCAR; 2005. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2009.v43n3/525-
532/pt> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

Artigo Publicado no Vol.08 N.24 – Julho a Dezembro 2022 - ISSN 2359-4829 
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com  

 

 
 

151

ANEXO A 

INSTITUTO FINLANDÊS DE SAÚDE OCUPACIONAL 

QUESTIONÁRIO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 
 

 
DADOS GERAIS 

Sexo 
Feminino. ..................................................................................... 1 

Masculino. .................................................................................... 2 

 

Idade 

_ _ anos 

     

    Estado conjugal atual 
Solteiro(a)..................................................................................... 1 

Casado(a). ................................................................................... 2 

Vive com companheiro(a). ............................................................. 3 

Separado(a)/ divorciado(a). .......................................................... 4 

Viúvo(a). ........................................................................................ 5 

    Escolaridade-Assinalar o nível mais elevado 
Ensino Fundamental II incompleto (não terminou o 9º ano).........1 

Ensino Fundamental II completo.................................................2 

Ensino Médio incompleto. ............................................................ 3 

Ensino médio completo. ............................................................... 4 

Ensino Superior completo. ............................................................ 5 

Ensino Superior incompleto. .......................................................... 6 

As exigências de seu trabalho são principalmente  

Mentais. ....................................................................................... 1 

Físicas. ......................................................................................... 2 

Ambas, mentais e físicas. ............................................................. 3 
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ANEXO B  

ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO 
 

Suponha que sua melhor capacidade para o trabalho tem um valor igual a 10 
pontos. 

Assinale com X um número na escala de zero a dez, que designe quantos pontos 
você daria  para sua capacidade de trabalho atual: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 - Estou incapaz                                                  10 - Estou em minha melhor 

     para o trabalho                                                          capacidade      

 

Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 
exigências físicas do mesmo? (Por exemplo,fazer esforço físico com partes do 
corpo): 
 
Muito boa ........................................................................................    5 
Boa .................................................................................................    4 
Moderada .......................................................................................     3 
Baixa ..............................................................................................     2 
Muito baixa .....................................................................................     1    
 
 
Como você classificaria sua capacidade atual para o trabalho em relação às 
exigências mentais de seu trabalho? (Por exemplo, interpretar fatos, resolver 
problemas, decidir a melhor forma de fazer.)   
 
Muito boa ........................................................................................    5 
Boa .................................................................................................    4 
Moderada .......................................................................................     3 
Baixa ..............................................................................................     2 
Muito baixa .....................................................................................     1    
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Em sua opinião, quais das lesões por acidentes ou doenças citadas abaixo você 
possui  atualmente? Marque também aquelas que foram confirmadas pelo médico. 

                                                            Em minha opinião   Diagnóstico médico 

    1 Lesão nas costas                                               2                                  1  

 
2 Lesão nos braços/ mãos                                2                                1 
 
3 Lesão nas pernas/ pés                                   2                                1 
 
4 Lesão em outras partes do corpo                                                                   
   Onde? Que tipo de lesão?                              2                                1 
   -------------------------------------------------------- 
 
5 Doença da parte superior das costas ou 
   região do pescoço com dores frequentes.       2                                 1 
 
6 Doença da parte inferior das costas com 
   dores frequentes.                                           2                                 1 
 
7 Dor nas costas que se irradia para a perna      2                                1 
 
8 Doença músculo-esquelética que afeta membros 
   (braços e pernas) com dores frequentes          2                                1 
 
9 Artrite reumatóide                                            2                                1 
 
10 Doença músculo-esquelética ? Qual ?            2                                1 
     ------------------------------------------------------------ 
 
11 Hipertensão arterial (pressão alta)                  2                                1 
 
12 Doença coronariana (dor no peito) durante      2                                1 
     o exercício (angina pectoris)  
 
13 Infarto do miocárdio, trombose coronariana     2                                 1 
 
14 Insuficiência cardíaca                                     2                                 1                          
 
15 Outro doença cardiovascular. Qual?                   2                                    1 
     --------------------------------------------------------- 
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                                                                      Em minha opinião   Diagnóstico médico 

16 Infecções repetidas do trato respiratório  
     (inclusive amigdalite,sinusite aguda,bronquite  2                                      1                                           
    aguda) 
 
17 Bronquite crônica                                              2                                    1 
 
18 Sinusite crônica                                                 2                                    1 
 
19 Asma                                                                 2                                    1 
 
20 Enfisema                                                           2                                    1 
 
21 Tuberculose Pulmonar                                      2                                     1 
 
22 Outra doença respiratória?                               2                                     1 
     Qual? 
 
23 Distúrbio emocional severo (depressão severa) 2                                     1 
 
24 Distúrbio emocional leve (depressão leve,       2                                     1 
     tensão, ansiedade, insônia) 
 
25 Problema ou diminuição da audição                 2                                     1 
 
26 Doença ou lesão da visão (não assinale se  
     apenas usa óculos e/ou lente de contato de     2                                     1 
     grau) 
 
27 Doença neurológica (acidente vasculas cerebral  2                                    1 
     ou derrame, neuralgia, enxaqueca, epilepsia) 
 
 
28 Outra doença neurológica ou dos órgãos dos                                                 
     sentidos? Qual?                                                 2                                     1 
     ------------------------------------------------------------ 
 
29 Pedras ou doença da vesícula biliar                  2                                     1 
 
30 Doença do pâncreas ou fígado                          2                                     1 
 
31 Úlcera gástrica ou duodenal                               2                                     1  
 
32 Gastrite ou irritação duodenal                          2                                  1 
 
33 Colite ou irritação do cólon                               2                                  1 
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                                                                    Em minha opinião   Diagnóstico médico 

34 Outra doença digestiva? Qual? 
     ------------------------------------------                       2                                   1 
 
35 Infecções das vias urinárias                             2                                   1 
 
36 Doença dos rins                                                2                                  1 
 
37 Doença dos genitais ou aparelho reprodutor  
    (problema nas trompas ou na próstata)             2                                  1 
 
38 Outra doença geniturinária? Qual? 
     ----------------------------------------------                   2                                  1 
 
39 Alergia, eczema                                                2                                  1 
 
40 Outra erupção. Qual? 
     -----------------------------                                       2                                  1 
 
41 Outra doença de pele? Qual? 
     ---------------------------------------                           2                                  1 
 
42 Tumor benigno                                                  2                                 1 
 
43 Tumor malígno (câncer). Onde? 
     -------------------------------------------                       2                                 1 
 
44 Obesidade                                                         2                                 1 
 
45 Diabetes                                                            2                                 1 
 
46 Bócio ou outra doença da tireóide                     2                                1 
 
47 Outra doença endócrina ou metabólica? Qual? 
     ------------------------------------------------------------- 2                                 1 
 
48 Anemia                                                              2                                 1 
 
49 Outra doença do sangue? Qual?      
     -------------------------------------------                       2                                 1 

    

50 Defeito de nascimento? Qual? 
     -----------------------------------------                         2                                  1 
 
51 Outro problema ou doença? Qual? 
     ----------------------------------------------                   2                                  1            
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Sua lesão ou doença é um impedimento para seu trabalho atual? (Você pode marcar mais de 
uma resposta nesta pergunta) 
 
 Não há impedimento/ eu não tenho doenças                6 
 
Eu sou capaz de fazer meu trabalho, mas ele me  
causa alguns sintomas                                                   5 
 
Algumas vezes preciso diminuir meu ritmo de  
trabalho ou mudar meus métodos de trabalho               4 
 
Frequentemente preciso diminuir meu ritmo de  
trabalho ou mudar meus métodos de trabalho               3 
 
Por causa da minha doença sinto-me capaz de  
trabalhar apenas em tempo parcial                                2 
 
Em minha opnião estou totalmente incapacitado  
para trabalhar                                                                 1 
 
 
Quantos dias inteiros você esteve fora do trabalho por causa de problemas de saúde, consulta 
médica ou para fazer exame durante os últimos meses? 
 
Nenhum                                                                        5 
 
Até 9 dias                                                                      4                                           
 
De 10 a 24 dias                                                             3 
 
De 25 a 99 dias                                                             2 
 
De 100 a 365 dias                                                         1 
 
 
 
Considerando sua saúde, você acha que será capaz de, daqui a 2 anos, fazer seu trabalho 
atual? 
 
 
É improvável                                                         1 
                                 
 Não estou muito certo                                                  4 

 Bastante provável                                                         7 
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Recentemente você tem conseguido apreciar suas atividades diárias? 

 

Sempre                                                                           4 

Quase sempre                                                                3 

Às vezes                                                                         2 

Raramente                                                                      1 

Nunca                                                                             0 

 

 

Recentemente você tem se sentido ativo e alerta? 

 

Sempre                                                                           4 

Quase sempre                                                                3 

Às vezes                                                                         2 

Raramente                                                                      1 

Nunca                                                                             0 

 

 

Recentemente você tem se sentido cheio de esperança para o futuro? 

 

Continuamente                                                               4 

Quase sempre                                                                3 

Às vezes                                                                         2 

Raramente                                                                      1 

Nunca                                                                             0 

                      

                       INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH  

                                                   

 

 
 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

Artigo Publicado no Vol.08 N.24 – Julho a Dezembro 2022 - ISSN 2359-4829 
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com  

 

 
 

158

 


