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RESUMO 

 

 

Introdução: A saúde dos trabalhadores tem sido objeto de grandes preocupações para os 

gestores. O entendimento do processo de prevenção, saúde-doença e reabilitação dos 

profissionais de saúde tem sido tema de inúmeros estudos na literatura. Os números 

crescentes de afastamentos do serviço têm trazido frequentes transtornos ao atendimento dos 

usuários, além de dificultar a sustentabilidade financeira da instituição, tendo em vista a 

necessidade de pagamento de plantões extras para recomposição da força de trabalho diária. 

Outro aspecto relevante, é que a ausência do profissional escalado para o serviço, quando não 

é possível a substituição, sobrecarrega a equipe de assistência. Objetivo: O objetivo do 

presente trabalho é conhecer a realidade do absenteísmo no Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, dentro de um intervalo definido de tempo. Analisar 

semelhanças e diferenças entre os mesmos cargos, de mesmas classes de trabalhadores 

celetistas e estatutários. Propor medidas para redução do absenteísmo dos profissionais de 

saúde, independente da modalidade do vínculo trabalhista. Métodos: Pesquisa aplicada de 

natureza qualitativa, realizada por meio de análise documental, com orientação analítico-

descritiva, realizada através da solicitação de informações relativas aos afastamentos por 

motivo de saúde na instituição nos anos de 2017 e 2018. Foram analisados 3387 atestados de 

afastamento do serviço, apresentados por 1404 servidores dos diversos setores, resultando em 

58.921 dias perdidos de trabalho no período de 2 anos. A média de duração dos atestados foi 

de 2 dias por servidor. Cerca de 65% dos afastamentos são de profissionais diretamente 

envolvidos na assistência e cuidados dos pacientes, dos quais 58% são profissionais de 

Enfermagem Resultados: As licenças-maternidade foram as principais causas de dias 

perdidos de trabalho, sendo este benefício garantido por lei. Os transtornos mentais e 

comportamentais e as doenças músculo-esqueléticas são as principais causas de ausência ao 

trabalho. Os profissionais de Enfermagem de nível médio são os servidores com maiores 

índices de absenteísmo. Existe um predomínio do sexo feminino, em consonância com os 

índices mundiais, de acordo com a literatura consultada. Conclusões: Os resultados 

encontrados no intervalo de tempo avaliado mostram a necessidade de medidas urgentes para 

redução dos níveis alarmantes de absenteísmo no Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia. Com esse objetivo, apresentamos propostas tais como 

dimensionamento e recomposição da força de trabalho, avaliação das condições de trabalho 

nos diversos setores, intensificação de medidas preventivas, garantidoras da reabilitação e 

readaptação dos servidores afastados por problemas de saúde.  

 

Descritores: Licença Médica; Absenteísmo; Trabalhadores; Setor Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Introduction: The health of workers has been a major concern for managers. The 

understanding of the process of prevention, health-disease and rehabilitation of health 

professionals has been the subject of numerous studies in the literature. The increasing 

numbers of absenteeism from the service has caused frequent disturbances to the service of 

patients, in addition to hampering the financial sustainability of the institution, in view of the 

need to pay extra shifts for the recomposition of the daily workforce. Another relevant aspect 

is that the absence of the professional assigned to the service, when replacement is not 

possible, overloads the assistance team. Objective: The objective of the present work is to 

know the reality of absenteeism at the Uberlandia Federal University Clinics Hospital, within 

a defined interval of time. Analyze similarities and differences between the same positions, of 

the same classes of workers, both formal and statutory. Propose measures to reduce 

absenteeism among health professionals, regardless of the type of employment relationship. 

Methods: Applied research of a qualitative nature, carried out by means of documentary 

analysis, with analytical-descriptive guidance, carried out by requesting information related to 

sick leave in the institution in the years 2017 and 2018. A total of 3387 leave of absence 

certificates were analyzed, presented by 1404 civil servants from different, presented by 1404 

employees from different sectors, resulting in 58,921 lost work days in a 2yr period. The 

average duration of the certificates was 2 days per server. Approximately 65% of the leaves 

are from professionals directly involved in patient assistance and care, of which 58% are 

nursing professionals. Results: Maternity leave was the main cause of lost work days, and 

this benefit is guaranteed by law. Mental and behavioural disorders and musculoskeletal 

disorders are the main causes of absence from work. Mid-level nursing professionals are the 

servers with the highest rates of absenteeism. There is a predominance of females, in line with 

world indices, according to the literature consulted. Conclusions: The results found in the 

evaluated time interval show the need for urgent measures to reduce the alarming levels of 

absenteeism at the Uberlandia Federal University Clinics Hospital. With this objective, we 

present proposals such as dimensioning and recomposition of the workforce, evaluation of 

working conditions in the different sectors, intensification of preventive measures, 

guaranteeing the rehabilitation and readaptation of employees on leave due to health 

problems. 

 

Descriptors: Medical Leave; Absenteeism; Workers; Public sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O município de Uberlândia, situado no Triângulo Mineiro, possui 691.305 habitantes 

(IBGE 2019), sendo o município de referência de atendimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para a Região Ampliada do Triângulo Norte, além do Alto Paranaíba, que tem uma 

população próxima de 1.8 milhões de habitantes (HC-UFU, 2019). A cidade possui 81 pontos 

de atendimento de Atenção Básica de Saúde, o que confere a mesma 63.56% de cobertura 

(SAPS, 2020). O atendimento de Urgência e Emergência é feito por 08 Unidades de 

Atendimento Integrado (UAIs), com estrutura de atendimento semelhante a uma UPA Porte 

III (no mínimo 15 leitos de observação, 04 leitos de Sala de Emergência, com capacidade 

média de atendimento de até 350 pacientes por dia) (BRASIL, 2009). 

Na Região de Saúde de Uberlândia e Araguari em 2018, 30.7% da população 

possuíam cobertura por planos ou seguros de saúde (BRASIL, 2020). 

Em 2017, entre todos hospitais federais de ensino, apresentou a terceira maior 

produção física e financeira em alta complexidade e quarto lugar na produção financeira 

geral, entre todos Hospitais Universitários Federais (HCU, 2018). 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia (SMS) existe um 

déficit de cerca de 800 leitos SUS, baseados na Portaria n.º 1.101 de 2002, somente para esse 

município (BRASIL, 2002). 

A nível de pactuação com o SUS, o Hospital de Clínicas é o hospital regional 100% 

voltado ao atendimento a rede pública de saúde, prestador de serviços ao município de 

Uberlândia que o coloca como referência de atendimento da grande maioria dos 

procedimentos de média e alta complexidade pactuados entre os municípios da região e a 

cidade de Uberlândia. O Hospital é também referência para os serviços de atendimento pré-

hospitalar, SAMU, SIATE, Corpo de Bombeiros, entre outros (HC-UFU, 2018).  

A cidade de Uberlândia é posicionada estrategicamente como ponto de entroncamento 

das principais rodovias federais que cortam o Triangulo Mineiro, Norte de São Paulo e Sul de 

Goiás, sendo também referência para o transporte aéreo Assim, é também a referência para 

atendimentos de urgência e emergência em alta complexidade para a grande maioria da 

população em trânsito pela região (HC-UFU, 2018). 

Assim, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia é de vital 

importância para população de Uberlândia e região. 
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O Hospital convive de longa data com sérios problemas de superlotação pela alta 

demanda de usuários do SUS. A sobrecarga de trabalho é um dos fatores que podem ser 

atribuídos às altas taxas de absenteísmo observadas entre os trabalhadores estatutários e 

celetistas do HC-UFU. Os dias perdidos de trabalho causam enormes transtornos a assistência 

da população, sobrecarga extra de trabalho para as equipes remanescentes, custos para 

pagamentos de plantões ou horas-extras. 

Esse estudo tem por objetivo analisar os índices de absenteísmo entre servidores 

estatutários e celetistas do HC-UFU, durante um intervalo de tempo escolhido, identificar as 

principais causas e propor um atendimento multiprofissional dirigido a cada servidor, visando 

a redução gradativa desses índices. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

 Analisar os índices de absenteísmo entre os servidores estatutários e celetistas do HC-

UFU. 

 

2.2. Específicos 

 

 Identificar as semelhanças e diferenças nos afastamentos do trabalho por razões de 

saúde entre os servidores do Hospital com diferentes regimes de contratação; 

 Identificar as categorias profissionais com maiores índices de absenteísmo. 

 Propor medidas para redução do absenteísmo no HC-UFU. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1. Absenteísmo: Histórico, definição e conceitos 

 

Na idade média, o termo absenteísmo, (proveniente do latin, absentis), se referia aos 

fazendeiros irlandeses que viviam na Grã-Bretanha, abandonavam suas propriedades para 

servir nobres ou a realeza. Com o advento da Revolução Industrial, o termo começou a ser 

utilizado para definir a ausência dos trabalhadores nas indústrias. Após o Século XVII, a 

definição de absenteísmo passou a ter conotações, sociais, políticas e econômicas (LELO, 

2015). 

Segundo Quick e Lapertosa (1982), o absenteísmo é dividido em: 

1. Absenteísmo voluntário (ausência no trabalho por razões particulares não justificada por 

doença);  

2. Absenteísmo por doença (inclui todas as ausências por doença ou por procedimento 

médico, excetuam-se as doenças relacionadas ao trabalho);  

3. Absenteísmo por doença profissional (ausências por acidentes de trabalho ou doença 

profissional); 

4. Absenteísmo legal (faltas no serviço amparadas por leis, tais como: gestação, doação de 

sangue e serviço militar)  

5. Absenteísmo compulsório (impedimento ao trabalho devido a suspensão imposta pelo 

patrão, por prisão ou outro impedimento que não permita o trabalhador chegar ao local de 

trabalho) (SILVA; MARZIALE, 2000). 

Bof de Andrade et al. (2008), descrevem o absenteísmo como um fenômeno de 

elevado grau de complexidade de etiologia multifatorial. Podemos citar como possíveis 

causas fatores econômicos, psicossociais e inerentes ao ambiente de trabalho. Segundo esses 

autores, o absenteísmo pode fornecer informações importantes sobre o estado de saúde de 

uma determinada população, bem como uma visão diagnóstica acerca das condições de 

trabalho disponibilizadas. Ainda segundo os autores, principalmente nos países em 

desenvolvimento, a documentação do absenteísmo e seus principais fatores causais é 

deficiente, impossibilitando a elaboração de programas de prevenção, reabilitação e retorno às 

atividades laborais. 

Scheil-Adlung e Sandner (2010) referem os vários tópicos que embasaram as 

legislações dos diversos países do mundo, sobre a regulamentação dos atestados de 
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afastamento do serviço por motivos de saúde. Basicamente essas legislações focam na 

proteção financeira para perdas de produtividade relacionadas à compensação de perdas 

econômicas pelos trabalhadores devido a paralisação ou redução de ganhos decorrentes a 

condições de saúde. Segundo esses autores, o principal objetivo seria o acesso universal aos 

serviços de saúde e a proteção financeira em casos de adoecimento. Várias publicações da 

Organização Internacional do Trabalho definem o conceito de proteção social à saúde dos 

trabalhadores. 

Assim, os afastamentos do trabalho por razões de saúde, permitiriam aos trabalhadores 

acesso aos serviços de saúde e oportunidade de recuperação mais rápida pela sequência do 

tratamento. Redução do impacto à saúde no funcionamento do dia a dia, prevenção do 

desenvolvimento de doenças em série, além da redução da disseminação de enfermidades no 

local de trabalho e na comunidade. Evitar a discriminação no ambiente de trabalho, devido a 

afastamentos por condições de saúde (SCHEIL-ADLUNG; SANDNER, 2010). 

As primeiras manifestações sobre a participação do estado como garantidor do bem 

estar social dos cidadãos ocorreram no século XV, vindo a ser realmente incorporada aos 

países europeus com a queda dos regimes de governo absolutista e fortalecimento da 

democracia no século XIX (CUSCIANO, 2020). 

Ainda de acordo com os autores, Scheil-Adlung e Sandner (2010), a 102ª Convenção 

da Organização Internacional do Trabalho (O.I.T), ocorrida no ano de 1952, define padrões 

para seguridade social. Estabelece que os benefícios devido a questões de saúde cobrirão 

incapacidade para o trabalho decorrente de condições de morbidade e envolvendo suspensão 

de ganhos. 

A Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (1999), 

define trabalho em condições aceitáveis que assegura entre outras coisas, a Seguridade Básica 

(SOMAVIA, 2000). 

O Piso Social de Proteção, uma iniciativa liderada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e Organização Mundial de Saúde (OMS), que sugere aos países mundiais a 

construção de proteções sociais adequadas para todos cidadãos através de garantias sociais 

básicas, entre as quais o acesso a serviços de saúde e apoio de financeiro em casos de redução 

de ganhos relacionados a problemas de saúde (UNS, 2008). 

Estes conceitos estão incorporados na Declaração de Filadelfia (1944), que reconhece 

a seguridade social como um direito de cada cidadão (OIT, 2020). Esse tema já tinha feito 

parte dos artigos 22 a 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 

de Dezembro de 1948. Tem por objetivo assegurar a garantia de acesso e manutenção de 
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benefícios sem discriminação, protegendo da falta de vencimentos relacionadas à falta de 

recebimento causada por doença, lesões incapacitantes, acidentes de trabalho, maternidade, 

desemprego, idade avançada, ou morte de um membro da família (NAÇÕES UNIDAS 

BRASIL, 2020). 

Ainda, segundo Scheil-Adlung e Sandner (2010), o ambiente de trabalho não deveria 

ameaçar a saúde e problemas de saúde não deveriam levar a perdas de salários, danos 

psicológicos, ou de qualquer espécie aos trabalhadores. 

De um modo geral, as principais formas de financiamento das ausências ao trabalho 

por razões de problemas de saúde, são baseadas em impostos arrecadados pelos governos, 

impostos advindos das folhas de pagamento, seguros privados ou fundos de determinadas 

classes de trabalhadores. As formas de pagamento são de benefícios relacionados a 

afastamentos por motivos de saúde, maternidade, incapacidade temporária ou permanente, 

aposentadoria precoce ou por limite de idade. 

Čikeš, Ribarić e Črnjar (2018), em seu estudo avaliaram cerca de 124 artigos, 

publicados entre 1969 e 2018, estudando determinantes que influenciam o comportamento de 

ausência entre os trabalhadores, bem como as consequências do absenteísmo. Dentre as 

causas mais comuns e repetitivas de absenteísmo destacam-se: stress; insatisfação com o 

emprego; falta de compromisso organizacional; insatisfação com salários; idade; falta de 

envolvimento com o trabalho. 

Deve-se citar ainda as faltas ao trabalho relacionadas a outros fatores, como 

exemplificados abaixo (FLORES et al., 2016): Alterações climatológicas; Grandes 

catástrofes; Dificuldades de transporte; Epidemias Locais; Greves; Luto. 

De acordo com Robbins (2005), o monitoramento e gestão dos índices de absenteísmo 

são variáveis e relacionados a características próprias de cada organização, destacando-se a 

relevância dada pela organização aos indicadores de gestão de pessoas, dos quais o 

absenteísmo tem um papel fundamental.  

Os indicadores de Gestão de Recursos Humanos fornecem informações essenciais para 

planejamento estratégico, comparação e compartilhamento de resultados, mobilização de 

recursos, tendo um papel fundamental na governança das instituições públicas ou privadas 

(BRASIL, 2009). 

No âmbito do serviço público e dos Hospitais Federais de Ensino, o Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão, publicou em agosto de 2009, o Guia Referencial para 

Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, onde o absenteísmo é 

classificado como importante parâmetro de avaliação. 
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O absenteísmo reduz a efetividade da assistência ofertada pelos serviços públicos de 

saúde, devido ao número reduzido de trabalhadores de saúde disponíveis para o atendimento 

da grande população que procura diariamente os serviços médicos (KISAKYE et al., 2016). 

Principalmente nos países em desenvolvimento, a maioria da população não possui nenhum 

tipo de seguro saúde, estando totalmente dependente da assistência médica prestada pelos 

serviços públicos de saúde.  

Segundo o Projeto Avaliação do Desempenho do Sistema Saúde (PROADESS), 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em 2017, 22% da população brasileira possuía convênio 

de saúde (FIOCRUZ, 2011).  

 

3.2. Absenteísmo no Mundo: Visão Geral 

 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 145 países têm 

remuneração para afastamentos do trabalho por razões de saúde, cujos valores de benefício 

pagos e a duração do pagamento variam enormemente, assim como a fonte financiadora do 

benefício (SCHEIL-ADLUNG; SANDNER, 2010; HEYMAN; EARLE; HAYES, 2007). O 

tempo de contribuição necessário para o recebimento do benefício relativo a afastamentos por 

razões de saúde também variam entre os diferentes países. As principais diferenças entre as 

legislações trabalhistas públicas e privadas no Brasil, relacionadas a afastamentos do trabalho 

por razões de saúde, serão sumarizadas em outro tópico deste estudo. 

Os índices variam desde um montante fixo a 100% do salário. Cerca de 20% dos 

países avaliados no estudo, tem definido o índice de 100% do salário. 14% dos países tem o 

valor do benefício pago entre 75% e 100% do salário (HEYMAN; EARLE; HAYES, 2007).  

Mais de 50% dos países avaliados tem índices de reposição salarial em razão de 

afastamentos por razões de saúde, variando entre 50 e 75% do salário. 

Nos demais países, o benefício varia entre um montante fixo, ou outras formas de 

reposição (SCHEIL-ADLUNG; SANDNER, 2010; HEYMAN; EARLE; HAYES, 2007). 

O estudo analisa os gastos com afastamentos por razão de saúde, dentro do contexto 

dos demais gastos de proteção social, tomando-se como referência o Produto Interno Bruto 

(PIB) de 27 países do continente europeu. A média de gastos relativos a outros tópicos 

relacionados à proteção social, tais como pensões por aposentadoria por idade, pensões para 

sobreviventes, benefícios para desempregados, subsídios para famílias ou crianças. Os custos 

relacionados aos afastamentos por razão de saúde se mostraram menores quando comparados 

aos demais custos de proteção social avaliados (PETRÁŠOVÁ, 2008). 
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Segundo o Office for National Statistics (ONS, s.d.), no Reino Unido os índices gerais 

de absenteísmo de todas as classes de trabalhadores vêm apresentando um padrão de redução 

desde 1993, sendo que alcançou o menor índice em 2018. Os trabalhadores do Reino Unido 

tiveram uma média de 4,1 dias de trabalho perdidos por problemas de saúde em 2017, 

comparados com 7,2 dias em 1993. Apesar dos evidentes padrões de queda nos índices 

globais de ausências motivadas por razões de saúde, os índices de absenteísmo no setor 

público são elevados em relação ao setor privado no Reino Unido.(1,7% dos trabalhadores no 

setor privado e 2,6% dos trabalhadores do setor público, perderam pelo menos um dia de 

trabalho em 2017. No mesmo período, os trabalhadores de saúde do setor público tiveram 

elevados índices de absenteísmo, em comparação com os demais trabalhadores, com cifras em 

torno de 3%. Em parte, a tendência de redução dos índices de ausência pode ser explicada 

pela melhora da expectativa de vida saudável. As diferenças nos índices de ausência entre o 

setor público e privado, podem ser parcialmente explicadas pelas diferenças nas legislações 

trabalhistas, principalmente em relação ao pagamento integral do salário durante a duração do 

atestado no serviço público. Outros aspectos que também poderiam contribuir para esses 

elevados índices de ausência dos trabalhadores no setor público, em relação ao setor privado 

no Reino Unido, que merecem citação são; a idade dos trabalhadores (faixa etária mais 

elevada), sexo feminino e tendência ao pagamento integral dos dias perdidos por razões de 

doença. 

Em 2014, a SHRM (Society for Human Resource Management), United States of 

America (USA), publicou um estudo sobre custos diretos e indiretos do Absenteísmo por 

todas as causas em diferentes países. Em 2013, os custos diretos por ausências ao trabalho 

foram estimados em cerca de 6,3% do total da folha de pagamento de salários na China, 

12,3% na Europa e 15,4% nos Estados Unidos, respectivamente. Por custos diretos, o referido 

estudo considera todos os pagamentos por ausência, custos relacionados a jornadas extras e 

custos para substituição dos trabalhadores ausentes (SHRM, 2014). 

Segundo Kinman (2016), em 2010 a European Working Conditions Survey (EWCS), 

realizou uma pesquisa com 40 mil entrevistados em 34 países, apresentando uma taxa de 

resposta de 40%, entre os entrevistados, padronizando que seria considerado como 

presenteísmo, quando o trabalhador trabalhou pelo menos 2 dias doente no período dos 

últimos 12 meses. Nessa pesquisa os índices de presenteísmo variaram entre 23 e 50%, sendo 

que 36.3% em Homens e 40,4% nas mulheres. 

Tem aumentado na literatura os trabalhos científicos abordando o presenteísmo. 
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Existem diversas definições para o termo. De acordo com Kidman (2019), o 

Presenteísmo é definido como situações onde o trabalhador cumpre sua jornada indisposto 

por motivo de saúde, sem condições de produzir na sua capacidade plena. 

Segundo os mesmos autores, a incidência e os custos relacionados presenteísmo são 

maiores que os custos relacionados ao absenteísmo, no entanto a exata quantificação do 

presenteísmo ainda é um desafio para os pesquisadores. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do inglês OECD, 

(tradução livre), publicou em seu relatório, a quantidade de dias perdidos de trabalho por 

motivo de doença, conforme Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1. Distribuição da quantidade de dias perdidos de trabalho por doença, por habitante. 

PAÍS 
QUANTIDADE DE DIAS PERDIDOS DE TRABALHO POR 

DOENÇA, POR HABITANTE 

Canadá (ano 2018) 8,1 

Israel (ano 2018) 3,9 

Estados Unidos (ano 2018) 3,6 

México (ano 2010) 27,5 

Fonte: OECD (2018). 

 

É importante destacar que diferentes países apresentam legislações diferentes, bem 

como remunerações diferentes, por período de tempo para afastamentos do trabalho 

remunerado por motivos de saúde. Assim os números anteriormente mencionados podem 

refletir diferentes aspectos sociais, políticos e econômicos, devendo ser analisados com 

cautela (OECD, 2018). 

 

3.3. Absenteísmo: Visão Geral no Brasil 

 

No Brasil, Mendes, Lima e Matias-Pereira (2018) analisaram os impactos do 

absenteísmo-doença no Regime Geral da Previdência no Brasil, previsto no artigo 201 da 

Constituição Federal de 1988. A avaliação foi realizada, tendo como referência o período de 

2010 a 2015. O objetivo principal do estudo foi o montante de gastos do Governo Federal do 

Brasil, por meio do benefício auxílio-doença. Nesse período, de 2010 a 2015, os gastos totais 

com ausências ao trabalho motivadas por doenças somaram mais de 1,5 bilhões de reais aos 

cofres públicos. Ressaltamos que no período avaliado, essas despesas aumentaram em cerca 

de 18%. As doenças do Sistema musculoesqueléticos, seguidas dos transtornos mentais e 
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comportamentais e doenças circulatórias, respectivamente, são as principais causadoras de 

ausências motivadas por doenças. 

Santi, Barbieri e Cheade (2018) realizaram uma revisão da literatura no período de 

1996 a 2006, para avaliação do absenteísmo-doença no serviço público brasileiro, sendo 

excluídos teses, dissertações, informativos, revisões e que não tivessem o idioma português, 

segundo os critérios adotados pelos autores, considerando a população a ser estudada como 

servidores públicos do Brasil. Nessa revisão, os transtornos mentais e comportamentais e as 

doenças osteomusculares foram as principais causas de ausência ao trabalho dos servidores 

públicos nas esferas federal, estadual e municipal. 

Duijtsa et al. (2007) descreve os possíveis preditores de ausência ao trabalho por 

motivo de saúde, onde citamos, o estado civil, presença de queixas psicossomáticas, uso de 

medicações contínuas, colaboradores com falta de controle sob o trabalho, falta de poder 

decisório e trabalhadores experimentando injustiças no ambiente de trabalho, como possíveis 

causas de futuros afastamentos do trabalho por motivo de saúde. 

Os índices de absenteísmo têm aumentado na maioria dos países mundiais. As perdas 

econômicas causadas pelo absenteísmo, presenteísmo e aposentadoria precoce representaram 

no Brasil em 2015 um impacto de 7.6% do Produto Interno Bruto (PIB) (RASMUSSEN; 

SWEENY; SHEEHAN, 2015). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB 2015 teve 

valor R$ 5,904 trilhões de reais, o que nos comprova a dimensão do problema e o grande 

valor financeiro dispendido sem retorno em prestação de serviços a população (IBGE, 2018). 

A estimativa é de que esse impacto atinja 8,7% do PIB em 2030 (RASMUSSEN; SWEENY; 

SHEEHAN, 2015). 

O aumento da expectativa de vida da população associada a prevalência das chamadas 

doenças crônicas tem importante participação nessa tendência de aumento previsto. Tem sido 

observado um rápido crescimento da população brasileira acima dos 45 anos, sendo que a 

previsão é de que o Brasil tenha em 2030 a maior proporção de força de trabalho na faixa 

etária dos 50-64 anos no chamado grupo dos países em desenvolvimento, conforme Figs. 1 e 

2 a seguir (RASMUSSEN; SWEENY; SHEEHAN, 2015): 
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Figura 1. Tabela ES1 Impacto econômico total em % GPD devido a absenteísmo, Presenteísmo e 

Aposentadoria precoce. 

Fonte: Rasmussen, Sweeny e Sheehan, (2015). 

 

 

Figura 2. Proporção da força de trabalho com idades entre 50-64, em 18 países, 2000-2030 

(projetado). 

 

 

Fonte: Rasmussen, Sweeny e Sheehan, (2015). 
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Apesar de cenários distintos os países em desenvolvimento enfrentam desafios em 

comum, como por exemplo: envelhecimento da população; alta prevalência de doenças não 

notificáveis, tais como; doenças cardiorrespiratórias, acidente vascular cerebral (AVC), 

câncer e doenças mentais; índices elevados de prevalência de fatores de risco causadores das 

doenças citadas anteriormente. 

Mantida a tendência de aumento da força de trabalho brasileira com faixa etária com 

idade superior a 45 anos, como observado desde 1980, a expectativa é de que o Brasil chegue 

a 2030 com um dos maiores contingentes mundiais de trabalhadores com idade superior a 45 

anos. 

Segundo Mendes et al. (2018), o Brasil passa por uma rápida transição demográfica 

com redução combinada de fecundidade e mortalidade, aumento da expectativa de vida 

resultando em aumento progressivo da expectativa de vida e predomínio do percentual de 

pessoas idosas na população Brasileira, mantido essa tendência. 

As doenças crônicas são mais prevalentes nas populações de maior faixa etária o que 

leva a um aumento dos índices de absenteísmo, presenteísmo e aposentadoria precoce. 

As modificações demográficas descritas anteriormente estimam perdas econômicas 

progressivas culminando em cerca de 184 bilhões de dólares em 2030 (RASMUSSEN; 

SWEENY; SHEEHAN, 2015). 

 

3.4. O Absenteísmo no Setor Saúde – Visão Global 

 

Tem sido um problema para gestores de Instituições de Assistência a Saúde o grande 

número de afastamentos de serviço dos profissionais de saúde por todas as causas, causando 

transtornos relevantes ao atendimento da população, além de prejuízos econômicos devido a 

queda do faturamento, pagamento de jornadas extras para substituição da força de trabalho 

ausente, bem como a sobrecarga de trabalho e stress para a equipe remanescente, além da 

execução das tarefas diárias em condições de trabalho não adequadas. 

Segundo Kisakye et al. (2016), países em desenvolvimento gastam cerca de 10% de 

seu orçamento global em saúde pública, no entanto, os índices de insatisfação da população 

são elevados.  

De acordo com Mohanty, Kabi e Mohanty (2019), os profissionais da área de saúde 

são expostos a diversos cenários de risco, os quais justificariam os maiores índices de 

absenteísmo nessa classe de trabalhadores, os quais serão resumidos a seguir: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohanty%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31548933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohanty%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31548933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohanty%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31548933
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 Riscos Físicos - Principalmente distúrbios músculos esqueléticos, devido a manipulação, 

transporte, movimentação de pacientes, principalmente os acamados. 

 Riscos Químicos – Profissionais da área de saúde estão expostos a produtos de limpeza dos 

mais variados tipos, tais como; Óxido de Etileno, Formaldeído, Gluteraldeído que, quando 

inalados ou em contato com a pele, poderão trazer sérios danos a saúde. 

 Riscos Biológicos – Exposição a agentes infecciosos passíveis de contaminação devido a 

gotículas, doenças transmitidas pelo ar, ferimentos causados pela manipulação de agulhas 

utilizadas em pacientes. 

 Riscos não Biológicos – Situações como stress, Abusos físicos, psicológicos, sociais e 

sexuais. 

 Riscos com Radiação Ionizante vinda de aparelhos de RX, Tomografia Computadorizada 

ou radioterapia. 

 Violência decorrente de pacientes com estado mental alterado devido ao abuso no uso de 

álcool e drogas, desordens metabólicas ou distúrbios psiquiátricos. Ressaltamos também a 

violência realizada por acompanhantes e pacientes motivada por superlotação, tempo de 

espera excessivo, entre outras causas. A agressão de profissionais da área de saúde tem se 

tornado uma epidemia, necessitando de medidas de contenção. 

Oche et al. (2018) relatam um índice de absenteísmo por todas as causas, nos 

trabalhadores da área de saúde no mundo, estimando que 7% desses trabalhadores teriam 

apresentado pelo menos um episódio de ausência a cada semana de trabalho. Nos países de 

baixa renda (MUTHAMA et al. 2008; CHAUDHURY; HAMMER, 2003) referem entre os 

profissionais de saúde altos índices de absenteísmo dos profissionais médicos girando em 

torno de 25% no Quênia, 35% em Bangladesh, 37% em Uganda e 40% na Índia e no Peru. 

Em países desenvolvidos, como por exemplo a Espanha e Bélgica, a prevalência de 

ausências ao trabalho dos profissionais de saúde por doenças osteomusculares é importante, 

principalmente devido a lombalgia (LANA et al., 2005; VIDICK; MAIRIAUX, 2007; 

KISAKYE et al., 2016). 

As doenças psicológicas têm um importante papel nas causas de afastamento do 

trabalho por motivo de doença dos profissionais de saúde (MICHIE; WILLIAMS, 2003). 

Ainda de acordo Michie e Williams (2003) cita-se como potenciais causas de 

absenteísmo dos profissionais de saúde, múltiplos vínculos empregatícios, insatisfação com a 

política salarial, ameaças diversas como doenças endêmicas, terrorismo, catástrofes naturais, 

riscos biológicos, químicos e radioativos. Más condições de trabalho, equipes 
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subdimensionadas, sobrecarga de trabalho. Tamanho, tipo e cultura da organização, presença 

de sindicatos de classe.  

O estudo de Demou et al. (2018) avalia a duração dos afastamentos do trabalho de 

profissionais de saúde da Escócia ocasionados por problemas musculoesqueléticos ou 

relacionados à saúde mental. Essas enfermidades correspondem a 27% e 6% de todas as 

ausências ao trabalho relacionadas a razões de saúde e 23,7 e 19,5% de todos dias de trabalho 

perdidos por problemas de saúde, respectivamente. A duração média de afastamentos ao 

trabalho ocasionada por razões musculoesqueléticas é de 43,5 dias e de 53,9 dias para 

ausências ao trabalho causadas por transtornos de saúde mental. O estudo de Mollazadeh 

(2018) analisou o absenteísmo por motivos doença, em um hospital universitário de Teerã, 

entre 2014 e 2015. O estudo mostrou que 75% dos ausentes ao trabalho tinham graduação de 

bacharel ou superior, a maioria eram mulheres, casadas e a metade destas tem um ou mais 

filhos. Dois terços dos afastamentos por motivos de doença foram do grupo de enfermagem. 

Cerca da metade dos ausentes trabalhava em esquema de plantões. Nesse estudo a principal 

causa de afastamento foi o resfriado comum, seguido das doenças musculoesqueléticas. 

 

3.5. Absenteísmo em Profissionais de Saúde no Brasil 

 

Na literatura disponível no Brasil nota-se um grande número de estudos voltados para 

discussão das ausências ao trabalho por motivo de saúde de categorias profissionais 

específicas, principalmente na área de Enfermagem, tanto no nível superior, quanto no nível 

técnico. Na presente análise, foram excluídas as publicações dirigidas a somente uma classe 

específica de profissionais de saúde, bem como a servidores públicos generalizadamente.  

Como exemplos de índices de absenteísmo em profissionais de saúde por motivos de 

saúde e doença, foram analisados os dados de absenteísmo dos servidores, de quatro hospitais 

universitários de ensino, assistência e pesquisa da rede EBSERH (2020).  

Também foi escolhido um hospital público credenciado exclusivamente ao SUS e 

administrado por Organização Social selecionada através de processo licitatório, com 

servidores contratados por concurso público no regime celetista. Para atender estes requisitos, 

foi selecionado o Hospital Municipal e Maternidade de Uberlândia. 

Os dados referentes ao Hospital Municipal e Maternidade de Uberlândia, foram 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia e pelo Departamento de 

Recursos Humanos da referida Instituição. 
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3.6. Descrição Sumária dos Principais Tópicos nos Regimes Trabalhistas Celetistas e 

Estatutários com Possível Influência nos Diferentes Índices de Absenteísmo entre os 

Profissionais de Saúde 

 

Antes de analisar as ausências ao trabalho motivadas por razões de doença e previstas 

nas leis trabalhistas vigentes no Brasil é necessário descrever pontos importantes na legislação 

trabalhista que regulamenta os regimes celetistas (público e privado) e estatutário(público). 

 

3.6.1. Trabalhadores Regidos Pela Consolidação da Leis de Trabalho (CLT) 

 

Em se tratando dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

(CLT), cita-se como referência a Lei n.º 605, de 5 de janeiro de 1949. (D.O.U. de 

14.01.1949). 

 
Art. 6º. Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o 

empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo 

integralmente o seu horário de trabalho. 

§ 1º. São motivos justificados: 

[...]. 

e) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do trabalho; 

f) a doença do empregado, devidamente comprovada. 

[...]. 

§ 2º. A doença será comprovada mediante atestado de médico da instituição de 

previdência social a que estiver filiado o empregado, e, na falta deste e 

sucessivamente, de médico do Serviço Social do Comércio ou da indústria; de 

médico da empresa ou por ela designado; de médico a serviço de repartição federal, 

estadual ou municipal, incumbida de assuntos de higiene ou de saúde pública; ou 

não existindo estes, na localidade em que trabalhar, de médico de sua escolha. 

(Redação dada pela Lei nº 2.761, de 26/04/1956) (BRASIL, 1949, art. 6º). 

 

Os casos de ausência ao trabalho previstos no artigo 473 e seu parágrafo único da 

Consolidação das Leis do Trabalho: 

 

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: 

[...]. 

X. até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares 

durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira; (Incluído dada pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 

XI. por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta 

médica. (Incluído dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 

XII. até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização 

de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. (Incluído pela Lei nº 

13.767, de 2018) (BRASIL, 1943, art. 473). 

 

No Art. 75 Regulamento da Previdência Social, Decreto n.º 3048/99, do Auxílio-

doença, para fins de afastamentos por motivos de saúde com remuneração para o trabalhador: 
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Art. 75. Durante os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade 

por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado empregado o seu 

salário.  

§ 1º. Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o 

exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros quinze dias de 

afastamento. 

§ 2º. Quando a incapacidade ultrapassar quinze dias consecutivos, o segurado será 

encaminhado à perícia médica do INSS, que o submeterá à avaliação pericial por 

profissional médico integrante de seus quadros ou, na hipótese do art. 75-B, de 

órgãos e entidades públicos que integrem o Sistema Único de Saúde - SUS, 

ressalvados os casos em que for admitido o reconhecimento da incapacidade pela 

recepção da documentação médica do segurado, conforme previsto no art. 75-A.  

§ 3º. Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de sessenta 

dias contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do 

pagamento relativo aos quinze primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o 

benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. 

§ 4º. Se o segurado empregado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 

quinze dias, retornando à atividade no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar 

dentro de sessenta dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao 

auxílio doença a partir da data do novo afastamento (BRASIL, 1999, art. 75). 

 

Quanto a Licença Maternidade, Regime Celetista, Consolidação das Leis do Trabalho 

- Decreto Lei n.º 5.452/43, o afastamento das trabalhadoras obedece às seguintes leis para pré-

natal, gestação, puerpério, amamentação ou adoção: 

 

Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e 

vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.  

§ 1º. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da 

data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo 

oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.  

§ 2º. Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 

(duas) semanas cada um, mediante atestado médico.  

§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias 

previstos neste artigo.  

§ 4º. É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais 

direitos:  

I. Transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a 

retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. 

II. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no 

mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.  

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção 

de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 

desta Lei. 

[...]. 

§ 4º. A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo 

judicial de guarda à adotante ou guardiã.  

§ 5º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-

maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada. 

[...]. 

Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro 

empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo 

tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou 

de seu abandono. 

Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao 

empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção (BRASIL, 

1988, art. 392). 
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Pelo Decreto n.º 8.737, de 03 de maio de 2016, trabalhadoras de empresas 

classificadas pela Receita Federal do Brasil, como Empresas Cidadãs, poderão solicitar 

extensão de 60 dias na Licença Maternidade, além dos 120 dias garantidos por lei (BRASIL, 

2016). 

Em relação à Licença Paternidade, artigo 473 da CLT, 

 

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 

salário: III - por cinco dias (número de dias fixado pela CF/88 ADCT art. 10 § 1º) 

em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana (BRASIL, 1943, 

s.p.). 

 

Pelo Decreto n.º 8.737, de 03 de maio de 2016, trabalhadores de empresas 

classificadas pela Receita Federal do Brasil, como Empresas Cidadãs, poderão solicitar 

extensão de 15 dias na licença paternidade, além dos 5 dias garantidos por lei (BRASIL, 

2016). 

Na Licença por Luto, o artigo 473 da CLT tem o seguinte texto a respeito da ausência 

ao trabalho sem perda de remuneração nos casos de luto: 

 

I. Os trabalhadores poderão ter até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de 

falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada 

em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência 

econômica (BRASIL, 1943, s.p.). 

 

Já na Licença por Casamento, consta no artigo 473 da CLT: 

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 

salário: 

[...]. 

II. Até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento (BRASIL, 1943, s.p.). 

 

3.6.2. Servidores Estatutários 

 

É garantida a estabilidade do Servidor Público, por meio do artigo 4º da Constituição 

Federal do Brasil: 

 

São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de concurso público.  

§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo 

I. em virtude de sentença judicial transitada em julgado;  

II. mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;  

III. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa (BRASIL, 1988, s.p.)” 
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Quanto aos Servidores Estatutários, de acordo com a Lei n.º 8.112, de 1990, Estatuto 

Geral dos Servidores Públicos, tem-se que: 

 

Da Licença para Tratamento de Saúde 
Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou 

de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

[...]. 

§ 4º. A licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias no período de 12 

(doze) meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante 

avaliação por junta médica oficial. 

[...]. 

Art. 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 

(um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em 

regulamento (BRASIL, 1990, s.p.). 
 

Em relação à Licença à Gestante, à Adotante, Lei n.º 8.112, de 1990, Estatuto Geral 

dos Servidores Públicos: 

 

Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias 

consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 
[...]. 

§ 3
o
.
.
 No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será 

submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. 
§ 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 

(trinta) dias de repouso remunerado. 

[...]. 

Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora 

lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que 

poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. 
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano 

de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada. 
Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 

(um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias (BRASIL, 

1990, s.p.). 

 

Quanto à Licença Paternidade, o servidor público terá direito a licença remunerada de 

duração de 5 a 20 dias em decorrência do nascimento de filho ou adoção, conforme Lei n.º 

8.112, de 1990, Estatuto Geral dos Servidores Públicos: 

 

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-

paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos (BRASIL, 1990, s.p.). 

 

O Decreto n.º 8.737, de 03 de maio de 2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da 

Licença Paternidade para os servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade para os 

servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
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Art. 2º. A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público 

que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a adoção e 

terá duração de quinze dias, além dos cinco dias concedidos pelo art. 208 da Lei nº 

8.112, de 1990 (BRASIL, 2016). 

 

A legislação trabalhista dos servidores públicos possui diversas concessões no sentido 

de permitir grandes períodos de ausência do trabalho, remuneradas ou não, sem 

necessariamente estarem relacionados com o estado de saúde e doença do profissional de 

saúde servidor público, especificamente tema deste trabalho aplicado. O regime de trabalho 

dessa classe de servidores públicos pode estar relacionado com maiores índices de 

absenteísmo, conforme mencionado nesse estudo. Tópicos relacionados às ausências ao 

trabalho motivadas por questões de saúde do servidor, foram abordadas anteriormente. 

Baseados na Lei n.º 8112 de 1990, o Estatuto Geral do Servidor Público, selecionamos partes 

relevantes dos artigos que exemplificam o exposto. De um modo geral, nos períodos de 

afastamento o servidor recebe seus vencimentos e tem esse período contado como efetivo 

exercício, no tocante a contagem de tempo de serviço. Nas licenças isso poderá ou não 

acontecer, dependendo de cada caso. Trechos da lei que regulamentam licenças e 

afastamentos serão reproduzidos a seguir. 

 

 Licenças: 

 

Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença:  
I . por motivo de doença em pessoa da família;  
II . por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
III . para o serviço militar; 
IV . para atividade política; 
V. para capacitação; 
VI . para tratar de interesses particulares; 
VII . para desempenho de mandato classista. 
Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da 

mesma espécie será considerada como prorrogação (BRASIL, 2016, s.p.). 
 

- Por Motivo de Doença em Pessoa da Família: 

 

Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge 

ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou 

dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 

mediante comprovação por perícia médica oficial. 

[...]. 

§ 2
o
. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida 

a cada período de doze meses nas seguintes condições: 

I. por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do 

servidor; 

II. por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração. 
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§ 3
o
.
 
O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do 

deferimento da primeira licença concedida. 

§ 4
o
. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as 

respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, 

observado o disposto no § 3
o
, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos 

incisos I e II do § 2
o
 (BRASIL, 20160, s.p.). 

 

- Por Motivo de Afastamento do Cônjuge: 

 

Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou 

companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o 

exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. 
§  1

o. 
A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração (BRASIL, 2016, 

s.p.). 
 

- Para Atividade Política: 

 

Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que 

mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, 

e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.”  
§ 1

o
. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas 

funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou 

fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua 

candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. 
§ 2

o
. A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o 

servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente 

pelo período de três meses (BRASIL, 2016, s.p.). 

- Para Capacitação: 

 

Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse 

da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 

remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional 

(BRASIL, 2016, s.p.). 

 

- Para Tratar de Interesses Particulares: 

 
Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante 

de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de 

assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração 

(BRASIL, 2016, s.p., grifo nosso). 

 

- Para o Desempenho de Mandato Classista: 
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Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o 

desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de 

âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da 

profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade 

cooperativa constituída por servidores. 

[...]. 

§ 2
o
 A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de 

reeleição (BRASIL, 2016, s.p., grifo nosso). 

 

Afastamentos: 

- Para Servir a Outro Órgão ou Entidade: 

Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade 

dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas 

seguintes hipóteses. 
I. para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 
II. em casos previstos em leis específicas (BRASIL, 2016, s.p.). 

 

- Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo: 

 

Art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes 

disposições: 

I. tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo; 

II. investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração; 

III. investido no mandato de vereador: 

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem 

prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 

b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração (BRASIL, 2016, s.p.). 

 

- Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior: 

 
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, 

sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder 

Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.” 
§ 1. A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente 

decorrido igual período, será permitida nova ausência (BRASIL, 2016, s.p.). 

 

- Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País: 

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a 

participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou 

mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 

respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu 

em instituição de ensino superior no País (BRASIL, 2016, s.p.). 

- Por Luto: 
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Nos casos de Luto, o Estatuto Geral do Servidor Público, artigo 97 preconiza que: 

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

III. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 

[...]. 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 

enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos (BRASIL, 2016, s.p.). 

 

- Para Casamento 

 
Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

[...]. 

III. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 
a) casamento; 

 

O Quadro 2 a seguir traz uma síntese das principais diferenças entre os regimes dos 

profissionais de saúde celetistas e estatutários: 

 

Quadro 2. Síntese das principais diferenças entre os regimes Celetista e Estatutário. 
LICENÇA/AFASTAMENTO CELETISTAS ESTATUTÁRIOS 

Licença tratamento saúde --- Até 120 dias/ano 

Afastamento remunerado 

tratamento de saúde 

Até 15 dias pago pelo empregador. 

Após 15 dias INSS 

Cobertura integral pelo órgão 

pagador 

Licença Maternidade Até 180 dias Até 180 dias 

Licença Paternidade Até 20 dias Até 20 dias 

Licença para acompanhamento 

de doença de familiar 

a. até 02 dias para acompanhar consultas 

e exames no período de gravidez de 

esposa ou companheira. 

b. por 1 dia por ano para acompanhar 

filho de até 6 anos em consulta médica. 

c. - até 03 dias, em cada 12 meses de 

trabalho, em caso de realização de 

exames preventivos de câncer 

devidamente comprovada. 

a. Até120 dias remunerado 

b. 90 dias sem remuneração 

Licença para capacitação --- Até 90 dias Remunerada 

Licença para Atividade Política  --- Até 90 dias Remunerada 

Licença por luto 02 dias 08 dias 

Licença para matrimônio 03 dias 08 dias 

Fonte: BRASIL (1943, 1990, 2016). 
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4. MÉTODOS 

 

 

 O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) é 

uma unidade hospitalar filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Ministério da 

Educação. Quanto ao porte, é considerado como Hospital de capacidade extra (mais de 500 

leitos de internação trabalhando em capacidade máxima). Suas principais vocações são a 

assistência e o ensino. Conta com cerca de 505 leitos, dos quais 39 são leitos de UTI Adulto, 

9 são leitos de UTI pediátrica e 20 são leitos de UTI neonatal e 16 Salas Cirúrgicas 

multiespecialidades, além de 8 salas obstétricas (CNES, 2019). 

O corpo clínico multiprofissional conta com aproximadamente 3.302 profissionais, 

dos quais aproximadamente 41% estão diretamente contratados pela Fundação de Apoio pelo 

regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho. Outros 42% são servidores contratados 

no sistema estatutário, conforme a legislação vigente. O restante do corpo clínico é formado 

por prestadores de serviço e residentes. 

O H-UFU é campo de ensino para aproximadamente 5 mil alunos nos mais diversos 

cursos de graduação e pós-graduação. São cerca de 49 programas de residência médica com 

272 residentes, 9 programas de residência uni e multiprofissional com 154 residentes, além 

das pós-graduações stricto sensu com mestrados profissional e acadêmico e doutorado 

acadêmico (HC-UFU, 2018). 

Nos anos de 2017 e 2018 foram realizadas em média 38.000 cirurgias de média e alta 

complexidade, incluindo as obstétricas (HC, 2018). 

A EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), empresa publica de direito 

privado, criada para administrar os hospitais federais de ensino voltados exclusivamente ao 

atendimento dos usuários do SUS. 

 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada por meio da Lei 

n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011, como uma empresa pública vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC), com a finalidade de prestar serviços gratuitos de 

assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à 

comunidade, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou 

instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 

ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. 

Trata-se da maior rede de hospitais públicos do Brasil. Suas atividades unem dois 

dos maiores desafios do país, educação e saúde, melhorando a qualidade de vida de 

milhões de brasileiros, por meio da atuação de uma rede que inclui o órgão central 

da empresa e 40 Hospitais Universitários Federais (HUFs), que exercem a função 

de centros de referência de média e alta complexidade para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e um papel de destaque para a sociedade. 

Dada a sua finalidade, é uma empresa estatal 100% dependente da União e cumpre 

o seu dever de prestar serviços de assistência à saúde de forma integral e 
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exclusivamente inseridos no âmbito do SUS, observando a autonomia 

universitária (BRASIL, 2018, s. p. grifos do autor). 

 

Para o presente estudo foi planejada uma pesquisa aplicada de natureza qualitativa, 

realizada por meio de análise documental, com orientação analítico-descritiva, através da 

solicitação e análise das informações relativas aos afastamentos por motivo de saúde no HC-

UFU, buscando responder a seguinte questão de pesquisa: Qual o índice de absenteísmo entre 

os diferentes profissionais de saúde? 

Definido arbitrariamente o período para análise entre os anos de 2017 e 2018 devido a 

disponibilidade de dados do período. 

As informações sobre os profissionais de saúde foram solicitadas aos departamentos 

de recursos humanos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Minas 

Gerais.  

Os servidores têm diferentes departamentos de recursos humanos, dependendo de seu 

regime de contratação, conforme mostrado detalhadamente nas seções anteriores.  

As informações sobre os servidores públicos federais da carreira técnica 

administrativa, escopo de análise no presente estudo, foram obtidas através de requerimento 

formal à Diretoria de Qualidade de vida e Saúde do Servidor (DIRQS), vinculada à Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP). 

Os dados relativos a ausências ao trabalho por motivo de saúde dos colaboradores da 

Fundação de Apoio ao Hospital de Clínicas (FAEPU), foram solicitadas formalmente do 

Departamento de Recursos Humanos, através de documento dirigido à Direção Executiva da 

Fundação de Apoio.  

Existem diferenças entre as carreiras dos profissionais dependendo do vínculo 

trabalhista, assim como determinados cargos que fazem parte de uma estrutura de Recursos 

Humanos e inexistem na outra o que dificultou a análise de determinados dados.  

Foram considerados os trabalhadores com contrato de trabalho registrado, regidos pela 

CLT, com a Fundação de Apoio e Assistência do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia e os funcionários públicos estatutários, da carreira técnica 

administrativa, cuja relação de trabalho é regida pela Lei n.º 8.112, de 1990 (Estatuto do 

Servidor Público Federal) concursados pela Universidade. 

Foram excluídos da amostra cerca de 130 médicos que prestam serviço ao Hospital 

através de vínculos por Pessoa Jurídica (PJ) e autônomos. Também não foram incluídos os 

alunos, estagiários, residentes e docentes, além dos demais profissionais que prestam serviços 
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de apoio, recepção, portarias, limpeza, lavanderia e segurança, por serem contratados por 

empresas terceirizadas através de processos licitatórios.  

Foi realizado um levantamento bibliográfico preferencialmente com artigos peer - 

reviewed publicados nos últimos 5 anos, ou em anos anteriores com grande relevância de 

conteúdo teórico. As pesquisas foram realizadas em várias plataformas de busca, Scielo, 

Lilacs, Google Scholar, Google, Us Bureau of Labor Statistics, OECD Statistics, Science 

Direct, Sistema de Busca da Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, Periódicos Capes. Os 

termos de busca utilizados foram: absenteeism health care, absenteeism healthcare worker, 

healthcare lost day due ilness, sickness absence, absenteeism health workers, absenteísmo 

profissionais de saúde, dias de trabalho perdidos por doença profissionais de saúde. 

Para fins de conceitualização, no estudo foram considerados os afastamentos por 

motivo de saúde com duração maior ou igual a um dia.  

Devido a limitações decorrentes da duração do intervalo de tempo escolhido para 

análise, particularidades de cada regime trabalhista dentro do universo da pesquisa, será 

realizada uma descrição dos principais achados na análise dos dados obtidos, sem avaliação 

estatística. 

Os profissionais de saúde foram divididos por sua modalidade de contratação, 

consequentemente com modelos previdenciários distintos. Serão classificados como 

profissionais da área de saúde de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 

 

De acordo com o órgão, “A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída 

por portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a 

identificação das ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto 

aos registros administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida 

pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se 

estendem as relações de trabalho. Já a regulamentação da profissão, diferentemente 

da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso 

Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, e levada à sanção do Presidente 

da República. 

Constam na lista da CBO: Acupunturista, Agente de Saúde Pública, Assistente 

Social, Atendente de Enfermagem, Auxiliar de Banco de Sangue, Auxiliar de 

Enfermagem, Auxiliar de Laboratório de Análises Clinicas, Bacteriologista, 

Biomédico, Contactólogo, Dentista, Dietista, Enfermeiro, Farmacêutico, 

Farmacologistas, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Instrumentador de Cirurgia, 

Laboratoristas (Analistas Clínico Laboratoriais), Massagista, Médico Veterinário, 

Médico, Nutricionista, Operador de Eletrocardiógrafo, Operador de 

Eletroencefalógrafo, Operador de Raio X (Técnico em Radiologia), Óptico, 

Ortoptista, Parteira, Parteira Pratica, Protético Dentário (Técnico em Prótese 

Dentária), Psicólogo, Quiropata, Recepcionista de Consultório Médico ou Dentário, 

Técnico de Laboratório de Análises Clinicas, Técnico de Ortopedia, Técnico em 

Higiene Dental, Terapeuta Ocupacional, Visitador Sanitário (BRASIL, 2019, s. p.). 

 



41 

4.1. Propostas de intervenção para redução do absenteísmo no setor saúde 

 

Com relação a propostas de intervenção para redução dos índices de absenteísmo, 

entre profissionais de saúde, segundo Kisakye et al. (2016), depois de revisar 26 artigos 

relacionados a absenteísmo para trabalhadores da área da saúde, agrupou os mecanismos 

regulatórios do absenteísmo desses trabalhadores em 7 (sete) categorias: 

1. Políticas Organizacionais de Absenteísmo que envolvem mudanças na cultura 

organizacional, incluindo políticas de comparecimento ao trabalho, destacando procedimentos 

disciplinares para ausência, documentando o processo de revisão de ausências , monitorando, 

auditando e disciplinando ou até demitindo ou forçando aposentadoria. 

2. Restrição ou proibição de trabalho privado. 

3. Mudanças nos contratos de trabalho de postos temporários para postos permanentes. 

4. Mecanismos regulatórios de trabalho multifacetados, instituídos desde os anos 1990, 

objetivando a melhoria do ambiente de trabalho. 

5. Mecanismos regulatórios de incentivos financeiros, os quais fornecem recompensas 

financeiras aos profissionais de saúde com bom comparecimento ao trabalho. 

6. Mecanismos de intervenção em saúde, como por exemplo vacinação e programas de 

exercícios físicos para os profissionais de saúde, voltadas a redução das ausências motivadas 

por problemas de saúde. 

7. Comparecimento obrigatório ou vigilância de comportamento de absenteísmo durante 

desastres. 

Um projeto de intervenção objetivando a detecção precoce dos profissionais de saúde 

com ideação para o absenteísmo, o acesso a tratamento realizado por equipe multiprofissional, 

a reabilitação precoce, a avaliação das habilidades técnicas, com treinamentos, se necessário. 

A cuidadosa avaliação das condições de trabalho, além de características sociais, 

afetivas, cognitivas e físicas do profissional de saúde afastados do trabalho por razões de 

saúde. O modelo de abordagem biopsicossocial, avalia os profissionais, sob as óticas social, 

psicológica e biológica (WADDEL; BURTON, 1994). Cabe destaque abaixo acerca de alguns 

tópicos de relevada importância para o sucesso de um plano de intervenção, levando em 

consideração, vários aspectos, os quais destacamos: 

1) Avaliação da Habilidade para o trabalho Fadyl et al. (2010) descrevem seis fatores que 

contribuem para a habilidade no trabalho: 

1.1. Função Física; 

1.2. Função psicológica; 
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1.3. Habilidades de pensamento e solução de problemas no ambiente de trabalho; 

1.4. Habilidades sociais e comportamentais; 

1.5. Ambiente do local de trabalho; 

1.6. Fatores externos ao ambiente de trabalho. 

As habilidades para desempenho de determinadas funções, são produto de complexas 

interações entre o indivíduo, local de trabalho, comunidade, estado psicológico e de saúde, 

treinamento , entre vários outros aspectos.  

2) O Sistema de Saúde: 

Os sistemas de saúde público, privado, os setores de saúde ocupacional, tem relevante 

papel na promoção de saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação, readaptação(se indicado) e 

retorno do servidor ao trabalho. 

3) O Ambiente de trabalho: 

Empregados e empregadores devem trabalhar em conjunto para construção de um 

ambiente de trabalho seguro para prevenir problemas de saúde e acidentes de trabalho. 

Pessoas com diferentes características físicas e psicológicas devem se adaptar a diferentes 

ambientes de trabalho, expostos a condições de sobrecarga de trabalho e stress, podendo levar 

a um desequilíbrio do estado de saúde e doença. 

4) Intervenções: 

4.1) Intervenções no Ambiente de Trabalho: 

Segundo Van Oostrom et al. (2009), as intervenções no local de trabalho podem ser 

definidas como “Intervenções focadas em mudanças no ambiente de trabalho ou equipamento, 

desenho e organização do trabalho, condições ou ambiente de trabalho, gerenciamento 

ocupacional com participação das partes interessadas, empregado e empregador. 

Envolvimento ativo era definido como diálogos entre empregadores e empregados 

sobre retorno ao trabalho. 

 

4.2. Intervenções Clínicas 

 

Abrangem um grande número de modalidades de tratamento. Avaliações sistemáticas 

podem detectar comportamentos relacionados com a saúde, que podem ser considerados 

como mudanças de comportamento, tais como mudanças no nível de atividade física, 

alterações no consumo de alimentos, bebidas alcoólicas ou uso de cigarro. Tais intervenções 
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vão desde aconselhamento, prescrição de medicamentos, acompanhamento por equipe 

multidisciplinar até o retorno ao trabalho (FEITOSA; PONTES, 2011). 

Assim, como mostrado anteriormente, um projeto de intervenção para redução do 

absenteísmo deve ter uma abordagem biopsicossocial, analisando o servidor afastado do 

trabalho por problemas de saúde dentro de uma visão holística. 

Sherrington (2013, s.p.), em seu trabalho, cita Johnson et al. (2003), dizendo que "[...] 

nenhuma intervenção particular no local de trabalho é recomendada sobre outra, ou mostrou 

associação  com redução consistente do absenteísmo". Intervenções de Programas de bem-

estar no ambiente de trabalho, por exemplo, conforme citado por Chung (2009) e Osilla et al. 

(2012), intervenções psicológicas no local de trabalho (BHUI; DINOS; JONES, 2012) 

aumentaram sensação de bem estar, reduziram riscos à saúde dos trabalhadores de saúde, 

porém não demonstraram redução dos índices de absenteísmo.  

 

4.3. Políticas de atenção à saúde do servidor público no Brasil 

 

Desde o início da regulamentação do trabalho no Brasil na década de 1940 até a 

Constituição de 1988, não tivemos nenhuma política de promoção, proteção, prevenção e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores. O grande marco para efetivação de políticas voltadas 

a saúde do trabalhador acontece na Constituição de 1988, onde se iniciam as discussões a 

respeito desse importante tema (MARTINS et al., 2017). 

Finalmente, em 2011, foi publicada a Política de Saúde do Trabalhador dentro do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2006 o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

(MPOG) iniciou a definição da estruturação e regulamentação de políticas sociais voltadas a 

atenção a saúde do servidor público, com a instituição do SISOSP - Sistema de Saúde 

Ocupacional do Servidor Público, que posteriormente é reformulado e substituído pelo SIASS 

- Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, funcionando até os dias atuais 

(MARTINS et al., 2017).  
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5. RESULTADOS 

 

 

O Quadro 1 abaixo sintetiza o déficit de pessoal do HC-UFU, destacando-se as 

necessidades de recomposição de Recursos Humanos para a área assistencial. Os cálculos 

foram realizados pela Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSERH, durante os levantamentos 

para assinatura do contrato entre a Universidade Federal de Uberlândia e a EBSERH, 

baseando-se em normas técnicas definidas internacionalmente para cada classe profissional, 

bem como o perfil assistencial do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Esse levantamento 

serviu de parâmetro para o quantitativo de servidores a serem contratados através de concurso 

público. Outro fato importante a ser mencionado, é que a política de Recursos Humanos da 

EBSERH, não contempla a realização de plantões extras na jornada de contratada. 

 No dimensionamento de pessoal chama a atenção a necessidade de contratação de 

profissionais da área de enfermagem tanto de nível superior, quanto de nível médio (Quadro 

3). 

 
Quadro 3. Dimensionamento de atividades assistenciais, HC-UFU, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, 

2018. 

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

CARGOS HC-UFU 

QUANTIDADE DE 

PROFISSIONAIS RJU-

MEC + RJU-MS + 

CEDIDOS MUN. E 

EST. 

QUANTIDADE DE 

PROFISSIONAIS DE 

OUTROS VÍNCULOS 

NECESSIDADE DE 

PROFISSIONAIS A 

SEREM 

CONTRATADOS 

ATIVIDADES 

ASSISTENCIAIS 
    

MÉDICO 907 
   

SUBTOTAL MÉDICO 907 246 69 661 

ENFERMEIRO 619 
   

SUBTOTAL 

ENFERMEIRO 
619 129 19 490 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.527 
   

SUBTOTAL TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 
1.527 657 146 870 

SUBTOTAL DEMAIS 

NÍVEL SUPERIOR 

ASSISTENCIAL 

451 82 12 369 

SUBTOTAL DEMAIS 

NÍVEL TÉCNICO 

ASSISTENCIAL 

312 142 5 170 

TOTAL DE ATIVIDADES 

ASSISTENCIAIS 
3.816 1.256 251 2.560 

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSERH, HC-UFU (2019). 
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Quadro 4. Absenteísmo na rede EBSERH em 2017. 

TIPO DE AFASTAMENTOS 

2017 

EBSERH 

HU-UFMA HUB-UNB HC-UFMG HC-UFPR 

QTD. 

AFAST. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

% 
QTD. 

AFAST. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

% 
QTD. 

AFAST. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

% 
QTD. 

AFAST. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

% 

LICENÇA MATERNIDADE - 120 DIAS 88 10429 28,86% 59 7043 28,96% 82 9780 34,92% 36 4231 42,71% 

LICENÇA MATERNIDADE 

(COMPLEMENTAR 60 DIAS) 
76 4560 12,62% 50 3000 12,33% 73 4326 15,45% 24 1436 14,49% 

AUXILIO DOENÇA (INSS) - A PARTIR 

DO 16º DIA 
83 11407 31,57% 62 4716 19,39% 72 5170 18,46% 33 1294 13,06% 

AFASTAMENTO POR ATESTADO 

MÉDICO - ATE 15 DIAS 
2320 7733 21,40% 2355 7802 32,08% 2421 7457 26,62% 698 1871 18,89% 

LICENCA PATERNIDADE CELETISTA 

- 5 DIAS - ADCT CF ART 10 
25 155 0,43% 20 220 0,90% 36 300 1,07% 6 45 0,45% 

LICENCA PATERNIDADE CELETISTA 

- PRORROGAÇÃO 15 DIAS 
9 135 0,37% 9 135 0,56% 10 150 0,54% 5 75 0,76% 

ABONO ACT 1329 1466 4,06% 1032 1347 5,54% 720 794 2,83% 807 814 8,22% 

CONSULTA PRÉ-NATAL - ATESTADO 

MEDICO 
251 251 0,69% 60 60 0,25% 23 32 0,11% 63 141 1,42% 

TOTAL 4181 36.136 100% 3.647 24.323 100% 3437 28.009 100% 1.672 9.907 100% 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019). 

Legenda: HU-UFMA - Hospital Universitário/Universidade Federal do Maranhão; HUB-UNB - Hospital Universitário de Brasília/Universidade de Brasília; HC-UFMG - 

Hospital de Cínicas/Universidade Federal de Minas Gerais; HC-UFPR - Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná. 

 

 

 

 

Quadro 5. Absenteísmo na rede EBSERH em 2018. 
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TIPO DE AFASTAMENTOS 

2018 

EBSERH 

HU-UFMA HUB-UNB HC-UFMG HC-UFPR 

QTD. 

AFAST. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

 

% 

QTD. 

AFAST

. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

 

% 

QTD. 

AFAST

. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

 

% 

QTD. 

AFAST

. 

TOTAL 

DIAS 

AFAST. 

 

% 

LICENÇA MATERNIDADE - 120 DIAS 103 12232 31,61% 64 7560 27,46% 113 13528 37,91% 77 8879 42,26% 

LICENÇA MATERNIDADE (COMPLEMENTAR 60 

DIAS) 
90 5380 13,90% 59 3600 13,08% 102 6114 17,14% 61 3598 17,13% 

AUXÍLIO DOENÇA (INSS) - A PARTIR DO 16º DIA 62 10051 25,98% 80 6190 22,49% 91 5877 16,47% 41 1916 9,12% 

AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO - ATE 15 

DIAS 
2583 8325 21,51% 2426 8314 30,20% 2823 9386 26,31% 1858 4696 22,35% 

LICENCA PATERNIDADE CELETISTA - 5 DIAS - 

ADCT CF ART 10 
29 205 0,53% 17 100 0,36% 28 140 0,39% 15 75 0,36% 

LICENCA PATERNIDADE CELETISTA - 

PRORROGAÇÃO 15 DIAS 
16 240 0,62% 17 245 0,89% 24 360 1,01% 16 240 1,14% 

ABONO ACT 1845 2073 5,36% 1365 1406 5,11% 126 145 0,41% 1610 1544 7,35% 

CONSULTA PRÉ-NATAL - ATESTADO MEDICO 188 188 0,49% 108 111 0,40% 130 130 0,36% 60 61 0,29% 

TOTAL 4.916 38.694 100% 4.136 27.526 100% 3.437 35.680 100% 3.738 21.009 100% 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019). 

Legenda: HU-UFMA - Hospital Universitário/Universidade Federal do Maranhão; HUB-UNB - Hospital Universitário de Brasília/Universidade de Brasília; HC-UFMG - 

Hospital de Cínicas/Universidade Federal de Minas Gerais; HC-UFPR - Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná. 
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Nota-se também a predominância de atestados de curta duração (intervalo menor que 

15 dias). Tal fato pode estar relacionado com a legislação trabalhista vigente para os 

servidores celetistas. 

 

Quadro 6. Perfil do absenteísmo em hospitais federais e municipal em 2017. 

HOSPITAIS 
QUANTIDADE DE ATESTADOS DE AFASTAMENTO - 2017 

MASCULINO FEMININO 

HU-UFMA 241 920 

HUB-UNB 174 746 

HC-UFMG 231 801 

HC-UFPR 145 406 

HMMDOLC 543 2.480 

Total por Sexo 1.334 5.353 

% 18,2% 79,8% 

Total Geral: 6.687 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019). 

Legenda: HU-UFMA - Hospital Universitário/Universidade Federal do Maranhão; HUB-UNB - Hospital 

Universitário de Brasília/Universidade de Brasília; HC-UFMG - Hospital de Cínicas/Universidade Federal de 

Minas Gerais; HC-UFPR - Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná; HMMDOLC - Hospital e 

Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. 

 

 

Quadro 7. Perfil do absenteísmo em hospitais federais e municipal em 2018. 

HOSPITAIS 
QUANTIDADE DE ATESTADOS DE AFASTAMENTO - 2018 

MASCULINO FEMININO 

HU-UFMA 265 1.033 

HUB-UNB 175 758 

HC-UFMG 175 723 

HC-UFPR 219 746 

HMMDOLC 382 2.753 

Total por Sexo 1.216 6.013 

% 17,8% 83,2% 

Total Geral: 7.229 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019). 

Legenda: HU-UFMA - Hospital Universitário/Universidade Federal do Maranhão; HUB-UNB - Hospital 

Universitário de Brasília/Universidade de Brasília; HC-UFMG - Hospital de Cínicas/Universidade Federal de 

Minas Gerais; HC-UFPR - Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná; HMMDOLC - Hospital e 

Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. 
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Os Quadros 6 e 7 mostram o predomínio das ausências ao trabalho por questões 

relacionadas a saúde no sexo feminino, nos quatro hospitais de grande porte da Rede 

EBSERH e também no Hospital Municipal de Uberlândia.  

 
Quadro 8. Total de afastamentos por cargo, sexo FEMININO, HC-UFU, 2017 e 2018, resultados 

mais significativos. 

Cargo 

FEMININO 

2017 2018 

Nº de 
Afast. 

% 
Total 
Dias 

Afast. 

Total 
Servido-

res 

Nº de 
Afast. 

% 
Total 
Dias 

Afast. 

Total 
Servido

res 

Téc. Enfermagem 491 32,07 6911 142 486 29,05 8303 140 

Aux. Enfermagem 429 28,02 6009 137 506 30,25 6453 152 

Assist. Administracao 148 9,67 2046 77 158 9,44 2457 72 

Enfermeiro-Area 112 7,32 1533 46 135 8,07 1632 50 

Téc. Laboratorio Area 77 5,03 1239 33 106 6,34 1424 38 

Medico-Area 74 4,83 1200 31 82 4,90 1053 36 

Aux. Administração 65 4,25 1121 31 65 3,81 823 29 

Servente de Limpeza 63 4,11 803 20 44 463 563 16 

Assistente Social 42 2,74 480 17 58 3,47 642 16 

Copeiro 30 1,96 452 6 - - - - 

TOTAL 1531 100% 21794 540 1673 100 23737 564 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019). 

 

Quadro 9. Total de afastamento por cargo, sexo MASCULINO, HC-UFU, 2017 e 2018, resultados 

mais significativos. 

Cargo 

MASCULINO 

2017 2018 

Nº de 
Afast. 

% 
Total 
Dias 

Afast. 

Total 
Servido-

res 

Nº de 
Afast. 

% 
Total 
Dias 

Afast. 

Total 
Servido-

res 

Tec. Enfermagem 83 21,61 1665 36 78 24,45 1400 42 

Aux. Enfermagem 68 17,71 1749 28 82 25,7 1082 38 

Assist. Administracao 81 21,09 1852 49 35 10,97 1269 40 

Enfermeiro-Area 19 4,95 416 8 14 4,68 93 8 

Téc. Laboratorio Area 34 8,85 646 20 29 9,09 602 21 

Medico-Area - - - - 35 10,97 506 25 

Aux. Agropecuária 25 6351 576 9 32 10,03 828 14 

Oper. Maq. Agrícola 14 3,65 135 4 - - - - 

Oper. Maq. Lavanderia 13 3,39 87 4 - - - - 

Téc. Radiologia 12 3,12 114 7 14 4,68 205 7 

TOTAL 384 100 7734 183 319 100 5985 195 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019). 
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Quadro 10. Quantidade de afastamentos por CID em hospitais federais de Grande Porte (Rede 

EBSERH) e Hospital Municipal de Uberlândia nos anos 2017 e 2018. 

HOSPITAIS 
2017 2018 

CID Afastamentos CID Afastamentos 

HC-UFPR 

A09 25 A09 55 

M54.5 21 J00 35 

R10.2 20 R51 35 

J06.9 15 R10 34 

R51 13 M54.5 31 

HC-UFPR 

A09 194 A09 179 

J01.9 67 M54.5 104 

M54.5 66 J01 97 

J01 53 Z34.9 82 

H10 52 M25.5 72 

HUB-UNB 

A09 120 M54 126 

J01 65 A09 102 

R51 53 Z54 101 

G43 48 J01 79 

Z54 42 Z34 53 

HU-UFMA 

A09 36 A09 22 

H10 26 G43 12 

M54 22 M54.5 12 

R10 19 M54 10 

R51 14 R51 10 

HMMDOLC 

A09 123 A09 98 

M54.5 101 M54.5 63 

Z00 119 Z00 158 

Z00.0 109 Z00.0 89 

Z76.3 257 Z76.3 252 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019); Diretoria de Gestão do HMMDOLC (2019). 

Legenda 1: HU-UFMA - Hospital Universitário/Universidade Federal do Maranhão; HUB-UNB - Hospital 

Universitário de Brasília/Universidade de Brasília; HC-UFMG - Hospital de Cínicas/Universidade Federal de 

Minas Gerais; HC-UFPR - Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná; HMMDOLC - Hospital e 

Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. 

Legenda 2: CIDs 10: A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível; G43 - Enxaqueca; H10 - 

Conjuntivite; J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum); J01 - Sinusite aguda; J01.9 - Sinusite aguda não 

especificada; J06.9 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada; M25.5 - Dor articular; M54 - 

Dorsalgia; M54.5 - Dor lombar baixa; R10 - Dor abdominal e pélvica; R10.2 - Dor pélvica e perineal; R51 - 

Cefaléia]; Z00 - Exame geral e investigação de pessoas sem queixas ou diagnóstico relatado; Z00.0 - Exame 

médico geral; Z34 - Supervisão de gravidez normal; Z34.9 - Supervisão de gravidez normal, não especificada; 

Z54 - Convalescença; Z76.3 - Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. 

 

O Quadro 10 mostra que nos hospitais de grande porte da Rede EBSERH analisados 

no período do estudo, o predomínio de afastamentos do trabalho causados por doenças 

agudas, especificamente as infecciosas e parasitárias. Na grande maioria dos Hospitais 

analisados a principal causa de afastamento são as diarréias agudas. 

 

http://medicinanet.com.br/cid10/6687/j069_infeccao_aguda_das_vias_aereas_superiores_nao_especificada.htm
http://medicinanet.com.br/cid10/3043/z00_exame_geral_e_investigacao_de_pessoas_sem_queixas_ou_diagnostico_relatado.htm
http://medicinanet.com.br/cid10/4476/z000_exame_medico_geral.htm
http://medicinanet.com.br/cid10/4476/z000_exame_medico_geral.htm
http://medicinanet.com.br/cid10/4935/z763_pessoa_em_boa_saude_acompanhando_pessoa_doente.htm
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Quadro 11. Principais CIDs de encontrados como causa de absenteísmo dos trabalhadores da FAEPU e HC-UFU, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

FAEPU - CID CLASSIFICAÇÃO GERAL - CID 10 

FAEPU HC-UFU 

2017 2018 2017 2018 

f % f % f % f % 

A e B Algumas doenças infecciosas e parasitárias 29 3,20% 32 3,66% 26 2,48% 45 3,97% 

C e D Neoplasmas [tumores] 11 1,95% 6 1,10% 19 1,81% 44 3,88% 

E Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 6 1,07% 8 1,46% 15 1,43% 13 1,15% 

F Transtornos mentais e comportamentais 85 15,10% 87 15,90% 261 24,93% 239 21,08% 

G Doenças do sistema nervoso 8 1,42% 5 0,91% 15 1,43% 26 2,29% 

H Doenças do olho e anexos; Doenças do ouvido e da apófise mastóide 42 7,46% 48 8,78% 37 3,53% 57 5,03% 

I Doenças do aparelho circulatório 20 3,55% 27 4,94% 62 5,92% 59 5,20% 

J Doenças do aparelho respiratório 33 5,86% 29 5,30% 70 6,69% 76 6,70% 

K Doenças do aparelho digestivo 35 6,22% 29 5,30% 53 5,06% 42 3,70% 

L Doenças da pele e do tecido subcutâneo 11 1,95% 6 1,10% 4 0,38% 3 0,26% 

M Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 92 16,34% 97 17,73% 242 23,11% 226 19,93% 

N Doenças do aparelho geniturinário 46 8,17% 31 5,67% 25 2,39% 33 2,91% 

O Gravidez, parto e puerpério 19 3,37% 22 4,02% 21 2,01% 13 1,15% 

Q Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 

R 
Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em 

outra parte 
8 1,42% 20 3,66% 66 6,30% 102 8,99% 

S Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas 56 9,95% 56 10,24% 32 3,06% 31 2,73% 

T Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas 7 1,24% 4 0,73% 4 0,38% 3 0,26% 

W e Y Causas externas de morbidade e de mortalidade 0 0,00% 4 0,73% 6 0,57% 6 0,53% 

Z Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 46 8,17% 29 5,30% 89 8,50% 116 10,23% 

TOTAL 563 100,00% 547 100,00% 1.047 100,00% 1.134 100 

Fonte: FAEPU e HC-UFU (2019). 
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No Quadro 11, ficou evidenciado que tanto para servidores estatutários, quanto para 

servidores celetistas o predomínio de Doenças do Sistema Osteomuscular e Esquelético e 

Transtornos mentais e comportamentais, como as principais causas de ausência ao trabalho 

por motivos de saúde, estando de acordo com os dados disponíveis na literatura como causas 

de afastamento por profissionais de saúde. 

 

Quadro 12. Quantidade de afastamentos nas três principais classes profissionais nos Hospitais 

Federais de grande porte e no Hospital municipal de Uberlândia nos anos 2017 e 2018. 

HOSPITAIS CARGO 
2017 

CARGO 
2018 

f % f % 

HU-UFMA 

Técnico Enfermagem 629 54,18% Técnico Enfermagem 728 56,09% 

Médico 242 20,84% Médico 238 18,34% 

Enfermeiro 194 16,71% Enfermeiro 229 17,64% 

HUB-UNB 

Técnico Enfermagem 474 51,52% Técnico Enfermagem 473 50,70% 

Enfermeiro 202 21,96% Enfermeiro 204 21,86% 

Médico 185 20,11% Médico 202 21,65% 

HC-UFMG 

Enfermeiro 307 29,75% Enfermeiro 301 33,52% 

Técnico Enfermagem 300 29,07% Técnico Enfermagem 287 31,96% 

Médico 286 27,71% Médico 225 25,06% 

HC-UFPR 

Médico 214 38,84% Médico 334 34,61% 

Técnico Enfermagem 212 38,48% Técnico Enfermagem 374 38,765 

Enfermeiro 101 18,33% Enfermeiro 206 21,35% 

HMMDOLC 

Técnico Enfermagem 1543 51,06% Tecnico Enfermagem 1308 47,51% 

Auxiliar Administrativo 216 7,15% Médico 222 8,06% 

Enfermeiro 216 7,15% Auxiliar Administrativo 185 6,72% 

Fonte: Diretoria Gestão de Pessoas EBSERH (2019); Diretoria de Gestão do HMMDOLC (2019). 

Legenda: HU-UFMA - Hospital Universitário/Universidade Federal do Maranhão; HUB-UNB - Hospital 

Universitário de Brasília/Universidade de Brasília; HC-UFMG - Hospital de Cínicas/Universidade Federal de 

Minas Gerais; HC-UFPR - Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná; HMMDOLC - Hospital e 

Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. 

 

O Quadro 12 mostra o predomínio da prevalência de afastamentos ao trabalho por 

motivo de saúde nos profissionais da área de enfermagem, principalmente no nível técnico, 

seguindo uma tendência da literatura. Apesar de serem a maioria do corpo clínico, sexo 

feminino, várias outras causas poderão justificar esses números. Os números referentes às 

ausências ao trabalho relacionadas às questões de saúde nos profissionais de saúde, em alguns 

exemplos locais e nacionais, reforçam a ideia da diversidade e importância do tema aqui 

analisado. 

Um resumo dos principais resultados da análise dos dados de absenteísmo no Hospital 

de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia está sintetizado a seguir: 
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Tabela 1. Afastamentos por cargo, Servidores Estatutários, 2017 e 2018, Uberlândia, Minas Gerais, 

Brasil. Hospital de Clínicas de Uberlândia. 

Cargos HC-UFU 

Nº de 

Afastamentos 
% 

Total Dias 

Afastamento 
Total de Servidores 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Técnico em Enfermagem 574 564 30,74% 27,92 8.576 9.703 165 171 

Auxiliar de Enfermagem 497 588 26,62% 29,11% 7.758 7.535 157 179 

Assistente em Administração 329 320 17,63% 15,84% 5.513 5.377 171 153 

Enfermeiro-Área 131 149 7,02% 7,38% 1.949 1.725 52 53 

Técnico de Laboratório Área 111 135 5,95% 6,68 1.885 2.026 50 56 

Médico-Área 85 117 4,55% 5,79% 1.556 1.559 41 59 

Servente de Limpeza 67 50 3,59% 2,48 851 688 22 18 

Assistente Social 42 60 2,25% 2,97% 480 656 17 17 

Psicólogo-Área 31 33 1,66% 1,63% 357 0 12 0 

Auxiliar de Agropecuária 0 37 0 1,83% 0 727 0 8 

Total 1.867 2.020 100% 100% 28.925 29.996 687 714 

Fonte: HC-UFU (2019). 

 

 

Tabela 2. Afastamentos por cargo, Servidores Celetistas, 2017 e 2018, Uberlândia, Minas Gerais, 

Brasil. Hospital de Clínicas de Uberlândia. 

Cargo FAEPU 

Nº de 

Afastamentos 
% 

Total Dias 

Afastamento 
Total de Servidores 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Administração-Área
1
 226 194 40,57% 36,23% 3048 1663 164 137 

Técnico em Enfermagem 172 196 30,88% 35,86% 2103 1797 110 119 

Médico 46 46 8,26% 8,50% 458 406 31 24 

Farmácia-Área
2
 27 11 4,85% 2,03% 391 85 18 8 

Enfermeiro 24 43 4,31% 7,95% 338 449 18 30 

Técnico Área em Saúde
3
 16 18 2,87% 3,33% 268 203 12 14 

Auxiliar de Enfermagem 14 9 2,51% 1,66% 147 84 8 6 

Fisioterapeuta 11 12 1,97% 2,22% 102 121 5 10 

Assistente Social 9 9 1,62% 1,66% 266 70 7 5 

Nutrição-Área
4
 6 1 1,08% 0,18% 66 7 3 1 

Função Não Especificada 3 0 0,54% 0,00% 17 0 1 0 

Psicólogo 2 1 0,36% 0,18% 28 12 2 1 

Fonoaudiólogo 1 1 0,18% 0,18% 15 4 1 1 

Total 557 541 100,00% 100,00% 7.247 4901 380 356 

Fonte: FAEPU (2019). 
1
 Administração-Área: Almoxarife; Analista Administrativo; Analista de Administração Pessoal, Analista de 

Contratos e Convênios, Analista de Recursos Humanos, Assessor de Diretoria, Assessor Executivo, Assistente 

Administrativo, Assistente de Faturamento, Assistente de Ouvidoria, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Segurança, Auxiliar de Serviços 

Gerais, Brinquedista, Camareira, Coordenador Clinico, Coordenador de Almoxarifado, Coordenador de Serviço, 

Copeiro, Costureiro, Cozinheiro, Educador Físico, Engenheiro Civil, Físico, Gerente Processamento Despesas, 

Jornalista, Motorista, Operador De Caldeira, Operador de Máquina de Lavar, Pedreiro, Roupeiro, Secretaria da 
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Diretoria, Servente de Obras, Supervisor Administrativo, Técnico Elétrico, Técnico em Eletrônica, Técnico em 

Segurança do Trabalho, Telefonista. 
2
 Farmácia-Área: Farmacêutico, Técnico em Farmácia. 

3 
Técnico Área em Saúde: Auxiliar de Laboratório, Técnico de Alimentos, Técnico de Laboratório, Técnico em 

Banco de Leite, Técnico em Radiologia, Técnico em Radioterapia. 
4
 Nutrição: Nutricionista, Auxiliar em Nutrição. 

 

Nas Tabelas 1 e 2 observa-se que os profissionais de enfermagem, tanto de nível 

médio, quanto de nível superior apresentam os maiores índices de absenteísmo. Ressaltamos 

que, para os servidores celetistas, com vínculo trabalhista pela Fundação de Apoio do 

Hospital de Clínicas, não existe a carreira de Auxiliar de Enfermagem, presente nos quadros 

de servidores estatutários. 

Muitas funções de servidores que são exclusivas dos quadros de servidores celetistas, 

não existindo nos quadros de servidores estatutários. Essas funções foram agrupadas na tabela 

2, como “administração-área”. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

 As dificuldades de padronização das informações decorrentes das diferentes 

realidades, como por exemplo, o papel que cada instituição desempenha em sua região, a 

disponibilidade de leitos públicos, a cobertura local para atenção primária de saúde, as 

características de cada população referenciada, as características dos profissionais de saúde, 

tais como sexo, faixa etária, estado civil, número de vínculos empregatícios, número de 

dependentes, desempenharam um papel dificultador na realização de comparações e 

conclusões a respeito dos resultados colhidos. Os principais achados serão discutidos nesse 

tópico. 

 Os quadros 6 e 7 mostram o perfil do absenteísmo por gênero, nos 5 Hospitais 

públicos escolhidos aleatoriamente para exemplificar o padrão de absenteísmo entre os 

servidores. Nestes quadros, identificamos o predomínio de afastamentos relacionados a 

questões de doenças nos servidores do sexo feminino, confirmando os achados da literatura 

consultada, conforme descrito a seguir. 

Os quadros 8 e 9 referem-se ao perfil do absenteísmo por gênero no Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia confirmando a predominância de 

afastamentos nos servidores de sexo feminino, mais uma vez, em acordo com os dados da 

literatura consultada. 

A análise numérica dos índices de absenteísmo por si só, não nos permitem estabelecer 

nenhuma conclusão que justifique a predominância do sexo feminino. Alguns indícios, já 

conhecidos tais como o possível maior número maior número de profissionais do sexo 

feminino, as jornadas duplas como trabalhadora da área de saúde e as tarefas domiciliares, os 

cuidados com os filhos, dupla jornada de trabalho, poderiam explicar essa tenência, no 

entanto, é necessário uma avaliação individualizada envolvendo aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais de cada servidora afastada do trabalho por razões de saúde. 

Em todos os hospitais avaliados existe uma predominância do sexo feminino, quando 

comparado ao sexo masculino, reforçando os achados da literatura consultada (SILVA; 

MARZIALE, 2000; LEITE, SILVA, 2007; DE LUCCA, RODRIGUES, 2015). 

Sherrington (2013a) cita um trecho da obra de Dick (2002) onde o autor escreve que: 

 

[...] em média, mulheres são mais ausentes que homens, maiores organizações, tem 

maiores índices de absenteísmo. Empregados do setor público, perdem mais dias de 

trabalho que empregados do setor privado. Setores com maior número de 
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funcionários sindicalizados, tem mais dias de ausência relacionadas com questões de 

saúde.  Profissionais de saúde que tem suas jornadas em regime de plantão ou planos 

para cobertura de atestados, tem maiores índices de ausência, quando comparados 

com a população geral (DICK, 2002 apud SHERRINGTON, 2012, s.p.). 

 

O Quadro 3 mostra o levantamento feito pela Diretoria de Gestão de Pessoas da 

EBSERH/Ministério da Educação, levando-se em conta vários parâmetros assistenciais do 

HC-UFU, além de legislações regulamentadoras da necessidade de recursos humanos na 

assistência hospitalar. Como exemplo, citamos os profissionais de enfermagem de nível 

médio e superior, são necessários cerca de 1360 profissionais dos quais 870 Técnicos.  

Com base nestes dados podemos deduzir que os profissionais de saúde, 

especificamente os profissionais de enfermagem necessitam de recomposição da mão de obra. 

Como o Hospital de Clínicas trabalha com altas taxas de ocupação em diferentes setores, 

como todo hospital público credenciado ao SUS, o déficit de pessoal poderá ser considerado 

como fator contributivo para os índices de absenteísmo entre os profissionais de saúde do H.C 

UFU. 

O Quadro 12 mostra que nos hospitais da rede EBSERH, bem como no Hospital 

Municipal de Uberlândia os profissionais de enfermagem são a categoria profissional 

responsável pelo maior número de afastamentos do trabalho, destacando-se os profissionais 

de nível médio de enfermagem, no intervalo de tempo avaliado. Essa tendência foi mantida no 

Hospital de Clínicas de Uberlândia, conforme observado na Tabela 1.  

As informações fornecidas pela EBSERH para esse estudo, não separaram os 

profissionais entre, servidores públicos federais com vínculo estatutário ou celetista, 

colaboradores vinculados a fundações de apoio. A política de gestão de recursos humanos da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares realiza um trabalho no sentido de ter em seus 

quadros de servidores somente servidores públicos, desligando todos trabalhadores vinculados 

as fundações de apoio dos hospitais filiados a EBSERH. 

Entre os servidores estatutários, os profissionais de nível médio de enfermagem foram 

responsáveis pela grande maioria dos afastamentos ao trabalho por questões de saúde. Entre 

os trabalhadores com vínculo celetista, esta categoria é a segunda categoria profissional com 

maior número de afastamentos ao trabalho motivados por questões de saúde. Quando 

avaliamos os números relativos aos profissionais de nível médio de enfermagem na mesma 

tabela, observamos que os servidores estatutários perderam cerca de 37.246 dias de trabalho, 

decorrentes de 2.223 atestados de afastamento do serviço, com a média de duração de 16,7 

dias por atestado. 



56 

 

Os funcionários celetistas de nível médio de enfermagem perderam no período 

avaliado, 4779 dias de trabalho decorrentes de 368 afastamentos, com duração média de 13 

dias por atestado.  

O objetivo desse estudo é realizar uma análise das diferenças entre os números de 

afastamentos entre servidores estatutários e celetistas do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia. Para o entendimento das causas das diferenças mostradas pelos dados, 

são necessárias outras intervenções para análise das características biopsicossociais de cada 

servidor afastado do trabalho, bem como das condições de cada ambiente de trabalho. 

Nos demais hospitais avaliados nesse estudo, os profissionais de nível médio de 

enfermagem também são responsáveis pelo maior número de dias perdidos de trabalho.  

No Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, observamos o 

predomínio das Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo e os Transtornos 

Mentais e Comportamentais, respectivamente, o que acompanha dados da literatura 

consultada, como as principais causas de perda de dias de trabalho para profissionais de 

saúde, como descrito por (ZECHINATTI et al., 2012). 

O Quadro 6 mostra que nos hospitais de grande porte da rede EBSERH e no Hospital 

Municipal de Uberlândia, há um predomínio de atestados de afastamento do serviço com 

duração até 15 dias, com predomínio de doenças infecciosas e parasitárias, especificamente 

gastroenterites agudas. 

Nos anos de 2017 e 2018 foram perdidos pelos servidores estatutários 58.921 dias de 

trabalho devido a afastamentos motivados por condição de saúde (PROGEP/GDHS-HC-

UFU), enquanto os servidores celetistas tiveram 12.148 dias perdidos de trabalho (HC-UFU, 

2019). Nos números mostrados anteriormente não estão computados os dias perdidos de 

trabalho devido as concessões de licenças gestante e paternidade para os servidores 

estatutários e celetistas, assim como qualquer outro tipo de ausência ao trabalho permitida por 

lei.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 Doenças do Sistema Osteomuscular e os Transtornos Mentais e Comportamentais 

foram as principais causas de afastamento do trabalho dos profissionais de saúde do Hospital 

de Clínicas de Uberlândia, correspondendo em média a 19% das principais causas de 

atestados de afastamento de serviço. 

 Os profissionais de saúde da área de enfermagem, principalmente da área técnica, 

perderam cerca de 42 mil dias de trabalho, correspondendo a 54,5% do total.  

 A avaliação dos dados revelados no período avaliado, pode sugerir condições 

particulares e insalubres no ambiente de trabalho dos profissionais, podendo, quando 

associadas a outros fatores, como por exemplo, a sobrecarga física e mental, causar um 

desequilíbrio no estado de saúde, resultando em dias perdidos de trabalho. 

 A importância do Hospital de Clínicas para assistência dos usuários do SUS, ensino e 

extensão exige o funcionamento adequado durante 24 horas por dia, durante todos os dias do 

ano. Todos os setores devem funcionar em equilíbrio, pois a grande maioria da população de 

Uberlândia e região, onde em torno de 75% da população não possuem plano de saúde 

dependendo exclusivamente do SUS. 

As ausências ao trabalho motivadas por problemas de saúde requerem a substituição 

do profissional, através da realização de jornadas extras por outros  profissionais, ou 

interrupções no atendimento da população do SUS, causando inúmeros  transtornos aos 

usuários. 

As legislações trabalhistas diferentes para cada trabalhador parecem desempenhar um 

papel importante nos índices de absenteísmo diferentes. Tomando-se como exemplo os 

profissionais da área de enfermagem, os estatutários perderam cerca de 37.246 dias de 

trabalho no período avaliado, enquanto os celetistas perderam cerca de 4.873 dias, cujas 

causas da grande diferença necessitam de investigação detalhada. 

Por fim, não poderíamos deixar de mencionar a questão da estabilidade do servidor 

público como um possível fator importante a ser analisado no conjunto de fatores que possam 

justificar as discrepâncias entre os índices de absenteísmo entre os servidores estatutários e 

celetistas.  

Para se propor intervenções no sentido de prevenção e redução dos índices de 

absenteísmo entre os profissionais de saúde é necessária uma visão biopsicossocial do 

trabalhador, não apenas do ambiente de trabalho. Associado a isso, condições mínimas de 
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trabalho, como instalações físicas adequadas, equipamentos de proteção individual, carga 

adequada de trabalho, redução do stress emocional, remuneração minimamente adequada, são 

alguns dos pontos chaves para redução do absenteísmo. 

Garantia do acesso do servidor ao sistema de saúde público, ou facilitação do acesso a 

saúde suplementar são condições indispensáveis para saúde do trabalhador na área de saúde. 

Os dados revelados pela análise dos afastamentos do serviço dos profissionais de 

saúde do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia nos anos de 2017 e 

2018, nos permitem conhecer a situação vivida por estes trabalhadores e confirmar a urgência 

de ações da governança dessa instituição de ensino e assistência ao sistema público de saúde, 

identificar os setores com maior índice de afastamento do serviço motivado por razões de 

saúde, iniciar discussão com os profissionais de saúde sujeitos e agentes do processo, 

entidades de classe, sindicatos, iniciando um debate para construção de programas 

específicos, para prevenção, acolhimento, tratamento, reabilitação e readaptação dos 

profissionais que deverá ter funcionamento contínuo e acompanhamento permanente de suas 

ações, assegurando aos profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de Uberlândia 

condições mínimas de trabalho e preservação da saúde, sem prejuízo a assistência dos 

usuários do Sistema Único de Saúde. 

Por fim, o fortalecimento contínuo da Divisão de Qualidade de vida do Servidor, 

responsável pelo gerenciamento de todas as ações propostas.   

Os profissionais de saúde de todas as categorias profissionais têm a missão de acolher, 

amparar, cuidar das pessoas nos seus momentos de maior fragilidade, no momento da perda 

do estado de saúde próprio ou de seus entes queridos. Para que possam executar essas missões 

divinas, precisam estar em perfeitas condições físicas e emocionais. Caberá aos dirigentes das 

instituições de saúde dar condições mínimas de trabalho a estes maravilhosos profissionais. 

 

7.1 Limitações do Estudo 

 

Pode-se identificar limitações no estudo. Inicialmente destaca-se que não há 

padronização dos cargos de provimento, entre os profissionais do HC-UFU. Algumas funções 

podem ter nomenclatura diferente, entre estatutários e celetistas, o que dificulta a comparação 

entre as classes de trabalhadores. 

Dada a relevância dos índices aqui revelados e considerando que todo profissional 

ausente ao trabalho pode causar necessidade de reposição, ou sobrecarga de trabalho a equipe 
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remanescente, optamos por considerar a importância das licenças maternidade e paternidade 

de qualquer duração neste levantamento. A falta de uniformidade dos dados coletados, 

dificuldade de liberação de informações pelas instituições, são pontos importantes a serem 

mencionados. Não foi informado pelos setores responsáveis de recursos humanos, quais 

servidores possuem outro vínculo empregatício, seja celetista, estatutário ou prestador de 

serviço. 

Detalhes técnicos como o tamanho da amostra, número reduzido de algumas classes 

profissionais, a curta duração da amostra inviabilizou uma análise estatística adequada. O 

tema absenteísmo é um tema vasto, importante, principalmente quando está relacionado a 

prestação de serviços de saúde a população, em um país em desenvolvimento, em uma região 

onde cerca de 75% da população dependem do Sistema Único de Saúde. A carência de leitos 

públicos para internação, as longas filas de espera, fazem com que a análise do absenteísmo 

no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e propostas para sua redução 

tenha um destacado e relevante papel na melhoria da saúde pública no Triangulo Mineiro. 

Outros estudos são necessários utilizando maiores intervalos de tempo de análise, no 

entanto, a participação efetiva das instituições no fornecimento das informações será de 

elevada relevância. 

 

7.2 Projeto de Intervenção no Hospital de Clínicas de Uberlândia 

 

O projeto de intervenção inicialmente identifica os setores do Hospital de Clínicas com 

maiores índices de absenteísmo. Reuniões setoriais com as chefias para apresentação dos 

resultados do estudo, serão realizadas. As chefias técnicas serão capacitadas para reconhecimento 

e suporte aos servidores, bem como a identificação de riscos potenciais ao desequilíbrio do estado 

de saúde. Tem como desafio a detecção precoce dos profissionais de saúde com ideação para o 

absenteísmo. garantindo o acesso a tratamento realizado por equipe multidisciplinar, objetivando 

a abordagem biopsicossocial, analisando o servidor afastado do trabalho por problemas de saúde 

dentro de uma visão holística. 

 

7.2.1 Fases do Projeto Aplicado 

 

7.2.1.1 Discussão do Projeto Aplicado com os stakeholders envolvidos no processo. (servidores, 

governança da instituição, sindicatos, Divisão de saúde do servidor e poder judiciário). As 

intervenções no local de trabalho podem ser definidas como “Intervenções focadas em mudanças 
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no ambiente de trabalho ou equipamento, desenho e organização do trabalho, condições ou 

ambiente de trabalho, gerenciamento ocupacional com participação das partes interessadas. Além 

da Intervenção Clínica, a intervenção no local de trabalho é extremamente importante visando a 

correção de eventuais pontos no ambiente de trabalho, desde o relacionamento interpessoal, 

sobrecarga de trabalho física e psicológica, condições mínimas de segurança no trabalho, uso 

correto dos Equipamentos de Proteção Individual, ou até mesmo a falta destes. Será realizada a 

identificação dos setores do H.C com maiores índices de absenteísmo. De acordo com orientações 

da alta governança da Universidade, o ponto de partida para a realização do projeto piloto de 

intervenção, prevista para o primeiro trimestre de 2021, será o setor do Hospital com maior 

incidência de absenteísmo, tanto para todos atestados novos, com duração maior que 7 dias, 

quanto para atestados já em andamento. 

 

7.2.1.2 Firmamento de Projetos de extensão com as especialidades envolvidas no processo, para 

fins de envolvimento de alunos e pós-graduandos. . Serão necessárias bolsas remuneradas de 

estágio, para cada especialidade envolvida na equipe multidisciplinar, (Medicina, Odontologia, 

Nutrição, Fisioterapia, Serviço Social, Enfermagem e Computação). 

 

7.2.1.3 Treinamento do pessoal técnico com cargos de chefia, a fim de que possam identificar os 

servidores com potencial de absenteísmo e participação ativa no tratamento, reabilitação e retorno 

ao trabalho. As chefias diretamente ligadas aos servidores em todos os níveis hierárquicos 

detectam, após treinamento adequado, aqueles com potencialidade de afastamento do serviço por 

razões de saúde e encaminha para equipe multiprofissional, na Divisão de Saúde do Servidor. 

 

7.2.1.4 Fortalecimento da Divisão de Qualidade de vida do Servidor no sentido de que esse órgão 

tenha condições de atendimentos adequadas desde o acolhimento até a alta e retorno ao trabalho. 

A equipe multidisciplinar promoverá a reabilitação física, psicológica e social, destacando ao final 

se o servidor tem condições de permanecer no posto de trabalho que ocupava anteriormente. As 

chefias diretas farão a avaliação das habilidades do servidor para o seu setor de trabalho, opinando 

sobre na necessidade de reciclagem ou mudança de setor. 
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