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RESUMO 

A ausência ao trabalho pode produzir impacto na vida do trabalhador e no desempenho da 

empresa, em âmbito geral, o que motiva olhares de atenção sob o tema. O objetivo deste estudo é 

analisar o absenteísmo segundo as principais variáveis sociodemográficas e características do 

trabalho dos servidores da carreira técnico-administrativa da Universidade Federal 

Fluminense/UFF, ano de 2015, utilizando-se os dados da Superintendência de Tecnologia da 

Informação/STI da UFF, por meio de estudo transversal, sendo o absenteísmo a variável 

desfecho, mensurado pela ausência do trabalho por um dia ou mais, pelos motivos acidente de 

trabalho e licença médica (motivo de saúde). Para verificar a significância dos parâmetros do 

modelo foi utilizado o teste de Wald. O teste 𝜒2 foi utilizado para aferir a associação entre as 

variáveis explicativas e o absenteísmo (variável desfecho), com nível de significância de 5%. 

Após, para as variáveis estatisticamente significativas, ajustou-se pelo modelo de regressão 

logística binária. O método utilizado foi o stepwise backward. Foram incluídas no modelo as 

variáveis que apresentaram significância estatística na análise bivariada (p≤0,05) e após 

interações, foram eliminadas as variáveis com p≥0,05. Por fim, determinou-se as razões de 

chances (Odds Ratio=OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95%, bem com a 

probabilidades preditas (p-valor) para o desfecho segundo as variáveis significativas no modelo 

final. Identificou-se que as variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, tempo de trabalho, 

cargo de chefia e o tipo de ocupação tiveram efeito estatisticamente significativo ao nível de 

significância de 5%. No refinamento da análise, foi realizado o ajuste do modelo logístico 

binário com essas variáveis para explicar a chance do indivíduo de se ausentar do trabalho e 

apenas as variáveis idade e escolaridade não foram estatisticamente significativos ao nível de 

significância de 5%. Concluiu-se que as pessoas do sexo feminino têm a chance de se ausentar 

do trabalho de 1,71 vezes maior do que os homens; o estado civil divorciado possui 1,63 vezes 

maior chance de absenteísmo do que os solteiros; servidores com tempo de trabalho entre 21 e 

30 anos têm 1,5 vezes mais chance de episódios de absência do que os indivíduos que possuem 

menos de 10 anos de serviço; os que possuem cargo de chefia têm chance de ausentar do 

trabalho 32% menor do que as pessoas que não são chefes; o grupo “enfermagem” que é 

composto por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem possui a chance de 

absenteísmo de 4,14 vezes maior do que as outras ocupações. Concluiu-se que o absenteísmo é 

associado a diversas características do servidor e de seu trabalho e a continuidade de estudos 

pode promover uma maior compreensão deste fenômeno e otimizações no trabalho no âmbito 

da UFF. 

 

Palavras-chave: Absenteísmo. Universidade. Saúde. Trabalho. 



 

ABSTRACT 

Absence from work can have an impact on the worker's life and also on the company's overall 

performance, which motivates attention under the theme. The objective of the study is to 

analyze absenteeism according to the main sociodemographic variables and characteristics of 

the work of the servers of the technical-administrative career of the Universidade Federal 

Fluminense / UFF, year 2015, using data from the Superintendent of Information Technology / 

STI of UFF , by means of a retrospective study, with absenteeism as the outcome variable, 

measured by the absence of work for a day or more, for reasons of work accident and medical 

leave (health reason). To verify the significance of the model parameters, the Wald test was 

used. The χ ^ 2 test was used to measure the association between the explanatory variables and 

absenteeism (outcome variable), with a significance level of 5%. Afterwards, for the statistically 

significant variables, it was adjusted by the binary logistic regression model. The method used 

was the stepwise backward. The variables that presented statistical significance in the bivariate 

analysis (p≤0.05) were included in the model and, after interactions, the variables with p≥0.05 

were eliminated. Finally, Odds Ratio (OR) and its respective 95% confidence intervals were 

determined, as well as the predicted probabilities (p-value) for the outcome according to the 

significant variables in the final model. It was concluded that the variables: sex, age, marital 

status, schooling, working time, managerial position and type of occupation had a statistically 

significant effect at a significance level of 5%. In the refinement of the analysis, the adjustment 

of the binary logistic model with these variables was performed to explain the individual's 

chance of being absent from work, and only the variables age and schooling were not 

statistically significant at a significance level of 5%. It was concluded that females have the 

chance to be absent from work of 1.71 times greater than males; the divorced civil status has 

1.63 times greater chance of absenteeism than singles; servers with work time between the ages 

of 21 and 30 are 1.5 times more likely to experience absences than those with less than 10 years 

of service; those with leadership positions are 32 percent less likely to be away from work than 

non-bosses; the "nursing" group that is composed of nurses, nursing technicians and nursing 

auxiliaries has the chance of absenteeism of 4.14 times higher than other occupations.  It was 

concluded that absenteeism is associated with several characteristics of the server and its work 

and the continuity of studies can promote a greater understanding of this phenomenon and 

optimizations in the work within the scope of the UFF. 

Keywords: Absenteeism. University. Health. Work. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A causalidade do absenteísmo do trabalhador está ligada a diversas possibilidades que podem 

ser desencadeadas por questões de ordem pessoal, biológica, ambiental, social, familiar, financeira e 

funcional (CLOT, 2006). Para Carvalho (2009), o absenteísmo por faltas relacionadas à doença tem 

causas diversas e pode estar  associado, entre outras, à variáveis demográficas (idade, sexo, cargo), 

satisfação com o emprego (níveis de remuneração, sentimento de realização), características 

organizacionais (postos de trabalho) e ao conteúdo do trabalho (níveis de autonomia, responsabilidade, 

tipo do cargo, horário). Para Muñoz (1997) a ampliação do conhecimento sobre o absenteísmo requer 

a disponibilização de informações como idade, sexo e cargo dos trabalhadores, as quais podem nortear 

ações em prol de sua prevenção. 

A ausência ao trabalho ocasiona impactos diretos sobre a sociedade, pois quando o trabalhador 

falta, as tarefas a ele relacionadas ou vão deixar de serem feitas, acarretando prejuízo no atendimento 

ou serão realizadas por outra pessoa, que poderá ficar sobrecarregada, tendendo a elevar o nível de 

estresse (LUCCA; RODRIGUES, 2014). 

No cenário de valorização da qualidade do atendimento como expressão de respeito aos direitos 

de todos os indivíduos, independente se procuram as organizações particulares ou públicas, o 

conhecimento acerca da ausência ao trabalho tem se apresentado como assunto relevante. 

1.1 Justificativa 

O trabalho exerce importante função na vida do ser humano, assumindo, na maioria das vezes, 

o caráter de formador da identidade do sujeito, ocupando lugar central, sendo a própria identidade do 

sujeito como resultado de uma conquista que passa por um reconhecimento do “trabalhador” no 

homem; não é uma conquista particular como família, lazer, vestuário, esporte etc. É colocado no centro 

da psicologia, no mesmo nível da sexualidade (DEJOURS, 1987). 

Esta relevância despertou meu interesse em conhecer mais sobre este assunto, buscando 

entender os fatores que causam descontentamento e estresse na vida dos trabalhadores, considerando 

que a inadaptação às atividades pode levar ao sofrimento e consequentemente ao absenteísmo. 

Algumas questões, na minha experiência de 26 anos em empresa com mais de 100 mil empregados, se 

apresentavam em destaque para consolidar um trabalho saudável como o respeito à identidade do 

trabalhador passando por uma empresa com firmes padrões éticos, com respeito ao potencial e 

condição humana, pois o trabalhador possui uma história pessoal que sintetiza em suas aspirações, 

desejos e motivações e quando tem que realizar uma atividade contra sua vontade e aptidões, a carga 

psíquica pode ser intensa e levar ao adoecimento, gerando ausências ao trabalho. Variáveis como estilo 

da liderança, tempo de trabalho na empresa, cargos, idade e adequado planejamento/gestão da carreira 
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tinham grande impacto no trabalho e no absenteísmo. Quando o desinteresse atingia níveis elevados, 

ocorria a falta ao trabalho, a qual causava desconforto do trabalhador dentro da instituição, seja pela 

perda de atividades de valorização ou menor entrosamento com a equipe, pois em muitos casos havia 

a necessidade de substituição para garantir atendimento aos clientes. A ergonomia, sob a ótica das 

condições de trabalho, tinha destaque e considerava as necessidades referentes às questões físicas e 

cognitivas dos postos de trabalho e muitas ações eram adotadas para sanar estes apontamentos, como 

grupos de estudos técnicos e ações voltadas à melhoria do clima organizacional, entretanto eu sentia 

que tinha um longo caminho a percorrer para compreender melhor a relação social e o trabalho que 

culminavam em solicitação de transferência para outras áreas dentro da empresa ou no adoecimento e 

absenteísmo. Havia uma grande questão acerca do absenteísmo cujas respostas nunca foram 

conclusivas. Não se sabia se era por aflição, inadaptação ao trabalho, estilo de liderança, cargo que 

exercia ou outras ocorrências que estavam levando o trabalhador a se ausentar do trabalho. 

O fenômeno absenteísmo, no Brasil, carece de aprofundamento dos estudos para gerar 

conhecimentos que propiciem analisar o perfil dos trabalhadores ausentes, comparar ausências entre 

cargos e características do trabalhador (CARVALHO, 2009). Na busca sobre o tema “absenteísmo na 

UFF”, não foram localizadas pesquisas acerca do assunto, indicando existir lacuna de conhecimento 

nesta área. 

Diante do exposto, considerando o referencial teórico que aponta a relevância que o trabalho 

tem na vida do indivíduo, o presente estudo se justifica pela necessidade de amenizar a lacuna de 

conhecimento acerca do absenteísmo na UFF, trazendo informações para reflexão sobre o tema. 

1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar o absenteísmo segundo as principais variáveis sociodemográficas e características do 

trabalho dos servidores da carreira técnico-administrativa da UFF, no ano de 2015. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Percurso e Avanços nas Relações Trabalhistas no Brasil 

 

O estado brasileiro vem ao longo dos anos implementando ações para institucionalizar um 

modelo de relação trabalhistas, iniciando com a Constituição de 1934 que instituiu o salário mínimo, 

regularizou a jornada de trabalho de oito horas, o repouso semanal, férias anuais remuneradas e a 

indenização por dispensa sem justa causa. Isto inclui também os servidores públicos em geral. Este 

trajeto tem demonstrado o desafio de ampliar a integração de Políticas de Saúde no trabalho em todos 

os setores, em especial na Gestão na Administração Pública visando garantir os princípios da 

universalidade, integralidade e participação dos trabalhadores. 

A Constituição de 1988 registra avanços e conquistas importantes no que se refere à saúde do 

trabalhador, com destaque para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) que universaliza o 

atendimento à saúde e o Regime Jurídico Único (RJU – Lei 8.112/90), que estabelece padrões jurídico-

institucional para o serviço público, pois não havia nenhuma regulação e instrumentos de proteção à 

saúde. 

À vista das reivindicações dos trabalhadores do setor público além da pressão de uma agenda 

internacional, em 1993 foi criado o Grupo Executivo Interministerial em Saúde do Trabalhador 

(GEISAT) para construir propostas de normas, regulação e monitoramento da Saúde do Trabalhador 

no âmbito do SUS, culminando na criação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNSST) que 

objetivava definir os princípios, diretrizes e estratégias a serem observadas nos âmbitos federal, 

estadual e municipal visando a promoção e proteção da saúde do trabalhador, além da redução da 

morbimortalidade decorrentes dos modelos produtivos vigentes. 

Em 2006, com o intuito de avançar na estruturação e regulamentação de um sistema de proteção 

para os servidores públicos, o Ministério do Planejamento implementa o Sistema Integrado de Saúde 

Ocupacional do Servidor Público (SISOP) com a estratégia de realizar quatro projetos pilotos nos 

municípios do Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. O primeiro produto do SISOP foi o 

Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Públicos Civis Federais, contendo orientações sobre 

as ações de atenção à saúde dos trabalhadores, porém ainda restritas às ações referentes aos processos 

de perícia. Com base nas discussões e debates realizados e buscando o avanço, em 2007, foi definida 

uma Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), 

sustentada por um sistema de informação em saúde do servidor, com sólida base legal e rede de 

unidades e serviços para implementação de ações e projetos, culminando, em 2008, na criação do 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), com objetivo de garantir a implantação 



14 
 

da política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, contemplando a 

execução de ações de promoção e acompanhamento da saúde dos servidores, prevenção de agravos, 

perícia e assistência. 

No Brasil, conforme disposto na Lei 8.112, o servidor público que não puder comparecer ao 

trabalho em virtude de doença, tem direito à licença para tratamento de saúde. 

Na Universidade Federal Fluminense, a licença por motivo de doença do servidor deverá seguir 

as seguintes orientações: “Ao sentir-se doente e incapaz para a atividade que desempenha, o servidor 

deve preencher o FORMULÁRIO PARA LICENÇA PERICIAL (FLIP), em 1 (uma) via, sem rasuras, 

colhendo a ciência da chefia imediata (assinatura e carimbo). Agendar atendimento pelo telefone (21) 

2629-5276 e apresentar- se à perícia dentro de 5 (cinco) dias corridos do início da falta ao trabalho e 

comparecer na data marcada trazendo: FLIP, documento de identidade e documentação pertinente 

(atestado ou laudo médico, ou odontológico, de acordo com o previsto nas Resoluções do Conselho 

Federal de Medicina ou do Conselho Federal de Odontologia, receitas, exames complementares etc.). 

Se o servidor não tiver condições de locomoção, deve encaminhar a documentação pertinente por um 

representante de sua confiança, que possa fornecer as informações necessárias, dentro do prazo acima 

estipulado, de até 5 (cinco) dias corridos a partir da falta ao trabalho”. Cabe ao perito que fizer o 

atendimento solicitar visita médica ou odontológica, se julgar necessário, após avaliação da 

documentação apresentada e das informações colhidas. O servidor pode ser submetido à perícia oficial 

a qualquer momento mediante recomendação da administração superior, conforme § 7° do Art. 4° do 

Decreto n° 7.003/2009. Caso não seja comprovada a incapacidade laborativa alegada, o servidor não 

terá sua licença concedida, no todo ou em parte. Para efeito de contagem das licenças, são sempre 

considerados os somatórios dos períodos concedidos dentro da mesma espécie de licença. Os períodos, 

pela mesma espécie, são somados dentro de 12 (doze) meses, sejam por razão médica ou odontológica, 

inclusive os dias de licenças dispensados de perícia, de acordo com o que segue: 

Licenças com até 120 (cento e vinte) dias de duração, consecutivas ou não, dentro do período 

de 12 (doze) meses, são concedidas por perito singular (um médico ou um odontólogo) e licenças acima 

de 120 (cento e vinte) dias de duração dentro do período de 12 (doze) meses são concedidas por junta 

oficial, composta por três médicos ou por três odontólogos (Art. 202, 203 da Lei nº 8.112/90). A 

conclusão do exame pericial é comunicada por meio do “laudo pericial de licença para tratamento de 

saúde”, que é impresso e entregue ao servidor. Esse laudo de conclusão pericial pode ter uma data de 

reavaliação incluída pelo(s) perito(s), devendo o servidor comparecer, ao término da licença, na data 

prevista. Se o servidor continuar incapaz, após a data do término da licença, deve comparecer à perícia, 

mesmo que não tenha sido prevista a reavaliação. Se comparecer no dia imediatamente posterior ao 

término da licença, deve trazer a documentação médica ou odontológica acima descrita e o RG, não 
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sendo necessário novo FLIP, e será periciado. Se o servidor não retornar ao trabalho, deixando um 

espaço entre a data de retorno e o comparecimento à DPS/CASQ para ser periciado, deve providenciar 

também um novo FLIP para apresentar ao(s) perito(s). Caso haja prorrogação da licença para 

tratamento de saúde, será emitido um novo “laudo de licença para tratamento de saúde”. O DAP - 

Departamento de Administração de Pessoas, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE é o 

responsável pela emissão dos documentos exigidos pelo INSS para auxílio-doença, a partir do 15º dia 

de afastamento. 

2.2 O Sentido do Trabalho e Suas Relações com o Absenteísmo 

Para Malrieu (1979), o sentido do trabalho não está no trabalho, visto que o comportamento 

num domínio de vida é regulado pela significação que o sujeito lhe atribui em outros domínios da vida, 

o que nos faz pensar que o trabalho tem “longos braços” e que as relações no trabalho dependem 

também das pré-ocupações e ocupações que o sujeito possui, não ficando toda a reponsabilidade da 

qualidade do trabalho para as organizações e para as relações sociais que nela se formam, resgatando-

se assim a interseção nas “linhas da vida”, o que torna claro que nem todas as questões que manifestam 

o sofrimento no trabalho são decorrentes diretas de acontecimentos no trabalho. Refere-se à pluralidade 

dos mundos vividos, com a possibilidade de exploração de um pelo outro para caracterizar a 

plasticidade do sujeito. 

O trabalho é uma parte importante da vida do ser humano e a relação conflituosa entre o homem 

e sua atividade profissional pode gerar desgaste físico e mental e indica que a organização do trabalho, 

a forma como a sociedade se interage para satisfazer suas necessidades pode gerar também prejuízos 

para a saúde mental do trabalhador. Trata-se de uma aflição escondida, onde a sujeição dos corpos 

ocorre pela submissão da personalidade, no qual o desconforto pode até levar ao aumento da 

produtividade, explorada pelas empresas, pois com a erosão da saúde mental, o corpo fica propício aos 

condicionamentos rígidos, que impactam positivamente no processo produtivo. Exemplos como das 

trabalhadoras de telemarketing de uma empresa francesa demonstram que para neutralizar a 

agressividade desenvolvida em virtude dos tratamentos inadequados dos clientes, elas usavam como 

mecanismo de defesa trabalhar mais depressa e, assim, eram mais produtivas. Então, para otimizar a 

produção, utiliza- se a alavanca do sofrimento psíquico, respeitando-se os limites de cada um sob o 

risco de descompensação por meios de crises nervosas, onde pode ocorrer o afastamento do trabalho. 

As rotinas diárias, as exigências e atribuições exercem influência na saúde física e mental do 

trabalhador, fazendo surgir desconforto na medida em que conflitam com a história individual, dotada 

de projetos, esperança e desejo. O trabalho repetitivo gera insatisfação com consequências além do 

desgosto particular, culminando numa porta de entrada para descompensações mentais ou doenças 
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somáticas (DEJOURS, 1987). 

O sujeito traz suas histórias, seus valores e suas interpretações do mundo, fazendo com que suas 

ações sejam ajustadas. Se não há espaço para que ele possa exercer sua subjetividade, há o 

aparecimento da insatisfação; a liberdade é uma condição necessária à estabilidade psicossomática 

(CLOT, 2006). A perda da liberdade no trabalho como fonte de inquietação e geradora de carga 

psíquica ocorre em todos os níveis e não somente no processo produtivo sendo vista também nos níveis 

de executivos. Dejours  (1987) relata o caso de um chefe de almoxarifado de uma empresa francesa que 

atuava com liberdade quando colocava a “mão na massa”, não vivendo a rotina diária. Por ser 

referência de bom trabalhador, conquistou o cargo de executivo numa respeitável companhia de 

seguros, na qual sua função era sedentária com rotinas rígidas. Pela pressão diária e inadaptação a este 

novo estilo de trabalho, que não permitia a liberação de sua energia física, ele apresentou sintomas de 

descompensação psíquica, sendo recomendado pelo médico seu retorno imediato ao antigo cargo, no 

qual ele recuperou sua saúde mental. Este caso demonstra que o trabalho intelectual pode se revelar 

mais patogênico do que um trabalho manual, indicando que a organização do trabalho pode causar 

elevação da carga psíquica do trabalhador em todo tipo de atuação. 

O desagrado com o trabalho é menor quanto maior for o espaço para criatividade, invenção e 

organização de modo a tornar as atividades profissionais mais congruentes ao desejo. Se não existe a 

possibilidade de qualquer negociação e adaptação, a relação homem-organização do trabalho fica 

bloqueada, iniciando-se a fase de atribulação. Foi realizada uma pesquisa com os pilotos de caça 

da aeronáutica da França, cujas atividades os expõe a grandes pressões psicomotoras e 

sensoriomotoras, com condições de trabalho árduas, em função dos desconfortos de postura, 

temperatura e pressão, além da exigência de uma agressividade constante e trabalho sem falhas, já que 

qualquer erro poderá levar ao acidente e consequentemente à morte. Constatou-se que estes 

profissionais passavam por uma seleção e formação intensas, que consideravam fortemente as 

condições psicológicas. A observação deste caso constatou que apesar da carga de trabalho ser 

desmedida, e em alguns momentos, ultrapassando-se a capacidade humana, os pilotos não 

apresentavam sinais de fadiga, demonstrando estar em plena saúde física e mental. Isto nos faz pensar 

que o prazer no trabalho, não obstante a carga física e nervosa, pode assegurar o equilíbrio e uma boa 

saúde. Os pilotos possuem um plano de trabalho mas a bordo do seu avião tem liberdade para exercitar 

sua audácia e iniciativa. A relação de trabalho entre chefes de esquadrilhas, patrulha e pilotos inclui 

rivalidade e exibicionismo, com oportunidade de realização de desejos e prazer. Outra questão 

importante neste caso é que as tarefas dos pilotos possuem determinações que não permitem alterações 

e não oferecem liberdade total, mas eles escolhem esta atuação. Esta motivação é considerada condição 

imprescindível, sem a qual são destituídos do ofício. Esta experiência indica que a diminuição da 
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insatisfação com o trabalho pode estar presente quando há arranjo possível na organização do trabalho 

pelo trabalhador, escolha da atividade e compatibilidade do desejo do trabalhador com o do 

empregador (DEJOURS, 1987). 

Dejours indica três principais esforços para melhoria da relação homem-máquina: 

1) Adaptação do trabalho ao homem: o exemplo mais exitoso é o da aeronáutica francesa com melhorias 

na pressurização, iluminação, concepção de postos de trabalho, automatização de cálculos, medidas 

que davam segurança e orgulho aos trabalhadores; 

2) Adaptação do homem ao trabalho: realização de treinamentos e formação por toda a vida profissional, 

com preparo técnico e psicológico. O medo do trabalhador aumenta com a ignorância, onde são mais 

atingidos nos novos postos de trabalho, onde são apresentados a um risco ainda não conhecido. Os 

trabalhadores considerados polivalentes têm acesso à maior informação e de modos operatórios 

eficazes, mas vivenciam adversidade ao constatarem o déficit de conhecimento em várias tarefas, com 

menor domínio do próprio trabalho. 

3) Seleção: escolha criteriosa, considerando a capacidade física e psicossensorial. 

Igualmente relevante é conhecer os impactos do distanciamento entre a organização prescrita 

do trabalho (descrição dos métodos e manual de procedimentos, com detalhamento das tarefas) e a 

organização real do trabalho, no dia-a-dia. A organização real do trabalho pode ser entendida a partir 

da mobilização da iniciativa, inventividade, cooperação dos trabalhadores para ultrapassar as 

incoerências e impossibilidades na execução e prática do que está prescrito. Quando a relação homem 

e organização do trabalho é rígida e imutável, na qual o trabalhador já usou todos os seus saberes e não 

conseguiu mudar a tarefa, esgotando-se os meios de defesa contra a exigência física, com a certeza que 

já atingiu o nível máximo de insatisfação com o trabalho, inicia-se a fase de angústia e a busca de ações 

defensivas. Uma pesquisa realizada numa indústria nuclear, onde se observa a prática do quebra-

galhos, que é adotada na empresa desde os níveis executivos até os operadores, demonstra o impacto 

deste arranjo na interface trabalho- saúde. Em muitas ocasiões a iniciativa e criatividade são adotadas 

para preencher e ultrapassar as incoerências e impossibilidades de execução. A realização de quebra-

galhos, no plano subjetivo, dá origem a gratificações morais, quando é bem sucedida, proporcionando 

prazer no trabalho, sendo imprescindível a relação de confiança entre os operadores e executivos. 

Quando o quebra-galhos não é reconhecido ou corre risco de ser denunciado, torna-se um pretexto para 

ameaças e sanções e o que era a parte nobre do trabalho transforma-se num fato gerador de conflitos e 

desconfiança, inibindo a cooperação e convívio cotidiano, gerando distanciamento, solidão e situações 

de estresse, diminuindo o prazer no trabalho. Na sequência dos fatos, entra em cena a estratégia 

defensiva do individualismo, que conduz à tática do segredo, comportamento de cada um por si, recusa 
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à responsabilidade, dissociação das solidariedades e desmotivação no trabalho. Quando estas ações 

estão implementadas, cedem espaço para o desencorajamento, resignação e sentimento de injustiça. 

Neste cenário, surge a importância da atuação do médico do trabalho que poderá atuar com interlocutor 

para ouvir e levar em consideração a palavra dos trabalhadores sobre o descontentamento existente, 

alertando que as queixas individuais podem indicar necessidade de melhorias nas relações de trabalho 

(CLOT, 2006). 

Analisar o absenteísmo na perspectiva de outro, considerando sua história, seu percurso 

profissional, suas experiências, permite entender sua reação perante a realidade que se apresenta e as 

possíveis ausências ao trabalho, conforme as peculiaridades de cada trabalhador. O estresse emocional 

e o desgaste físico além do limite suportável podem levar à mudança de local dentro da própria 

empresa, gerando perda de conhecimento e rotatividade e também ausência do trabalho como opção de 

sobrevivência encontrada pelo trabalhador. A ausência por doença se insere em um contexto de 

aspectos diferentes e superpostos que incluem a saúde, o ambiente de trabalho, características 

individuais e aspectos socioeconômicos (CLOT, 2006). 

O esforço para ajustar as relações entre trabalho e saúde do trabalhador, gerando maior 

satisfação, pode exigir ações complexas que se relacionam sob diferentes formas na gestão e 

características do trabalho e do trabalhador. Há necessidade de expandir o conhecimento sobre como 

o trabalhador se sente frente ao trabalho em si, suas relações com colegas, chefias, sistemas de salários 

e benefícios. O absenteísmo pode ocorrer pela não compatibilização das expectativas do trabalhador 

frente às necessidades apresentadas pela empresa. Percebe-se que o sofrimento do trabalhador muitas 

vezes não é expressado, sujeitando-se à insatisfação ou inadaptação ao trabalho, gerando 

descontentamento por continuar em atividades e locais que não estão aderentes às suas necessidades e 

características. A riqueza do ser humano está em sua diversidade e o que parece factível para alguns 

trabalhadores, pode representar desgaste e inquietude para outros (NEVES; NUNES, 2006). 

Para Dejours (1996), o objeto da psicodinâmica do trabalho não é o trabalho e sim as dinâmicas 

intra e intersubjetivas, visto que a subjetividade é construída ao preço de uma atividade sobre si mesmo, 

sobre a experiência vivida e sobre as determinações inconscientes.” A ansiedade dos dias atuais 

desenvolvida pela intensificação do trabalho e pelo desemprego “corrói a saúde mental dos 

trabalhadores, progressiva e inevitavelmente, tal como o carvão que enche os pulmões do mineiro 

acometido de silicose.” Para se defender, algumas atitudes que são adotadas para evitar desgastes 

decorrentes da organização do trabalho: 

• Individualismo: onde impera a tática do cada um por si, e tudo em segredo, gerando 

desconfiança sistemática, abrindo espaço para interpretações diversas; 

• Desvencilhamento de responsabilidade: não há iniciativa, remetendo para o escalão 
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superior qualquer decisão; 

• Aversão à hierarquia: não se dirige ao seu superior direto, desconsiderando os níveis 

existentes; 

• Silêncio: toda e qualquer queixa não é expressada a ninguém, exceto ao médico do 

trabalho; 

• Presenteísmo: expressando-se pela dedicação excessiva ao trabalho, entregando à 

fadiga e exaustão, tirando o foco de outras questões do trabalho. 

As estimativas da OMS apontam que os transtornos mentais menores acometem cerca de 30% 

dos trabalhadores ocupados e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%. Dados do INSS 

referentes à concessão de benefícios previdenciários de auxílio-doença por incapacidade para o 

trabalho superior a 15 dias e de aposentadoria por invalidez, por incapacidade definitiva para o 

trabalho, mostram que os transtornos mentais, principalmente o alcoolismo crônico, ocupam o terceiro 

lugar entre as causas dessas ocorrências. O impacto das atividades do trabalho para as alterações da 

saúde mental das pessoas envolve ampla gama de aspectos, com fatores pontuais, como a exposição a 

riscos por fatores tóxicos, bem como a interação de fatores relativos à organização do trabalho, como 

a divisão e definição de tarefas, políticas de gerenciamento das pessoas e a estrutura hierárquica 

organizacional. Os transtornos mentais podem ser resultantes, não de fatores isolados, mas de 

contextos de trabalho em interação com o corpo e aspecto psíquico dos trabalhadores. Para otimizar a 

organização e gestão do trabalho, recomenda-se medidas como aumento do controle real das tarefas e 

do trabalho por parte daqueles que as realizam; maior participação real dos trabalhadores nos processos 

decisórios na empresa e facilidades para sua organização; revisão constante das tarefas, eliminando as 

atividades monótonas e repetitivas; busca do estímulo a situações que permitam ao trabalhador o 

sentimento de pertencimento do grupo/empresa, promoção de ações que valorizem a relação de 

confiança entre trabalhadores e demais integrantes do grupo, inclusive superiores hierárquicos além 

do incentivo a ações de cooperação. A busca por melhores condições no trabalho é analisada também 

sob o prisma da abordagem ergonômica, que começa pela análise do posto do trabalho, com diferentes 

técnicas de observação direta pelo especialista, observação clínica e medidas do ambiente de trabalho 

(barulho, iluminação, vibração, poeiras, temperatura e umidade). Na sequência desta observação, são 

realizadas propostas de solução conforme cada posto de trabalho como melhoria na posição física do 

trabalhador, atenuação do barulho e intensificação da luminosidade para aliviar os males detectados. 

Num primeiro momento, os operários sentem o benefício real da intervenção ergonômica, com 

melhoria de postura, diminuição de lombalgia, maior satisfação na realização da tarefa por contar com 

uma luminosidade adequada. A perda da intensidade dos impactos dos benefícios é frequente com o 

decorrer do tempo pela ocorrência da habituação que promove a obsolescência da vivência da melhoria 
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e do alívio além de questões da organização do trabalho que podem perceber exigências maiores. Esta 

abordagem ergonômica nos permite compreender que a satisfação no trabalho inclui o conteúdo 

significativo do trabalho e também uma satisfação em relação com o exercício do corpo físico e 

nervoso. Conclui-se que a saúde do trabalhador recebe impacto de diversas causas como econômicas, 

sociais, organizacionais e tecnológicas responsáveis pelas condições, abrangendo fatores de riscos 

definidos como físicos, químicos, biológicos, mecânicos e os decorrentes da organização laboral, 

presentes nos processos de trabalho (BRASIL, Ministério da Saúde, 2001). 

Diante desta vasta literatura, apoiamo-nos no entendimento do médico do trabalho, psiquiatra 

e psicanalista francês Christophe Dejours que considera que todos os elementos que dizem respeito a 

vida e história de cada um contribuem para o sofrimento no trabalho e são importantes para realizar a 

análise do absenteísmo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Definições de Absenteísmo 
 

Na literatura existem várias abordagens e definições para o termo absenteísmo. 

Para Dejours (1992), o absenteísmo se apresenta como alternativa que o trabalhador encontra 

frente à insatisfação e sofrimento no trabalho buscando resistir, escapar, fazendo um enfrentamento 

possível à situação que se encontra. 

Chiavenato (1994) descreve que o absenteísmo é uma expressão utilizada para designar a falta 

ao trabalho, considerando a soma dos períodos em que o empregado está ausente do trabalho, não 

sendo a ausência motivada por desemprego, doença prolongada ou licença legal. 

O absenteísmo acontece por diversos fatores como sociais, culturais, de personalidade e 

doenças que provocam a ausência ao trabalho, indicando que não existe uma relação precisa de causa 

e efeito, mas sim, um conjunto de variáveis que podem levar ao absenteísmo (COUTO, 1987). 

O termo absenteísmo é uma palavra de origem francesa, absentéisme, significa pessoa que falta 

ao trabalho, ou ainda, ausência no serviço por inúmeros motivos, sejam estes propositais ou por 

circunstâncias alheias à vontade do trabalhador (MALTEZ, 2003). 

Para Penatti (2006) o absenteísmo é a ausência do trabalhador do seu local de trabalho 

demonstrado por atrasos, ausências e faltas em horário determinado na sua jornada de trabalho. O 

absenteísmo é desafio para as organizações e a busca do conhecimento sobre o assunto pode impactar 

positivamente no relacionamento entre empregados e empregadores. 

O absenteísmo pode ser também um sinal de desequilíbrio advindo de desgastes na realização 

da tarefa ou dos relacionamentos (WISNER, 1994). 

3.2 Classificações do Absenteísmo 

 

Midorikawa (2000) apresenta a seguinte classificação para o absenteísmo: 

• Tipo I: absenteísmo pela falta ao trabalho decorrente da ausência do indivíduo e pode 

ser medida e ter seu custo conhecido. 

• Tipo II: absenteísmo de “corpo presente”, no qual o trabalhador se encontra no seu 

posto de trabalho, mais não apresenta sua melhor performance, ocasionando redução da produtividade, 

não sendo possível a mensuração exata desta perda. 

O absenteísmo do tipo I, para Quick e Lapertosa (1982), pode ser dividido em 

cinco classes: 

1) Absenteísmo voluntário: o trabalhador se ausenta, voluntariamente, do trabalho por 

questões particulares, não justificadas por doença e sem amparo legal. 
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2) Absenteísmo compulsório: ocorre quando há impedimento de comparecer ao trabalho, por 

motivos como por suspensão imposta pelo patrão, por prisão ou outro que não permita 

chegar ao local de trabalho. 

3) Absenteísmo legal: refere-se às ausências ao trabalho que são amparadas legalmente, como 

licença maternidade, nojo, gala, doação de casa e serviço militar. 

4) Absenteísmo por patologia profissional: abrange as faltas em função de doenças 

profissionais (LER/DORT) ou ausências por acidente de trabalho (infortúnios 

profissionais). 

5) Absenteísmo por doença: contempla as faltas ao trabalho por qualquer doença, exceto as 

profissionais, ou procedimento médico. 

Para a Organização Internacional do Trabalho/OIT (1999) o absenteísmo é a ausência 

remunerada ou não do trabalhador por mais de um dia de trabalho quando se esperava que ele estivesse 

presente, seja por ordem médica ou qualquer outra. A OIT considera ausências previstas como férias, 

folgas e feriados; parcialmente previstas como maternidade, paternidade e outras licenças amparadas 

por lei (jurado, mesário, serviço sindical, entre outros) ou não previstas, que efetivamente caracterizam 

o absenteísmo, como licenças médicas, acidentes de trabalho e luto. O índice de absenteísmo proposto 

pela OIT (1999) recomenda a exclusão de férias e folgas do cálculo do absenteísmo por considerá-las 

previsíveis e programáveis. 

Para este estudo foi considerado as indicações de absenteísmo conforme OIT, considerando as 

licenças de saúde e as licenças referentes ao acidente de trabalho, excluída a licença luto. 

3.3 O Absenteísmo nas Organizações 

3.3.1 Histórico 

 

O absenteísmo é uma ocorrência que acontece desde a produção industrial, em meados do 

século XIX, com o trabalho realizado nas fábricas têxteis em ambiente com poeira e ruídos além do 

suportável, provocando doenças, cujos diagnósticos eram observados quando já estava em estado 

avançado. A contratação dos trabalhadores era realizada sem considerar a qualificação requerida, 

submetendo-os a atividades que exigiam procedimentos vinculados à mecanização e disciplina fabril 

e com o passar do tempo, surgiam os desgastes físicos e mentais, as rotatividades e, na sequência, a 

ausência do trabalho. Para diminuir o desconforto, os trabalhadores buscavam alternativas, como troca 

de atividade, de posto de trabalho ou ausência (SZMRECSÁNYI; MARANHÃO, 2002).  

A teoria Taylorista, com a Organização Científica do Trabalho (OCT), valorizava a 

sistematização das tarefas, procedendo a observação e recenseamento para identificar todas as 
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atividades realizadas pelos trabalhadores para definir um único modo que deveria ser seguido por toda 

a equipe, sem questionamentos e sem considerar as características do trabalhador como altura, sexo, 

idade ou estrutura mental. O objetivo era o aumento da produtividade, com elevação da rentabilidade 

e redução dos custos, sem permitir espaço de tempo entre uma atividade e outra (CATANI, 1985). 

O intervalo de tempo entre uma tarefa e outra é essencial para regulagem do binômio homem-

trabalho e proporciona a continuidade da tarefa em condições de saúde adequada. A OCT realizava a 

desapropriação do saber, com a tecnologia da submissão, de disciplina do corpo, com exigências novas 

e as performances exigidas faziam com que o corpo fosse o principal responsável por qualquer prejuízo 

no trabalho, pois valorizava- se as aptidões físicas do trabalhador, desconsiderando as condições mentais 

que o trabalho proporcionava. Além do impacto no local do trabalho, a OCT influenciava também o 

tempo fora da empresa, no qual o trabalhador permanecia com o ritmo de cronômetro nas 

implementações de suas atividades de lazer. Este comportamento no tempo fora de casa apresentava-

se como estratégia para reprimir comportamento espontâneos que poderiam prejudicar a rotina do 

processo produtivo (DEJOURS, 1980). 

O movimento operário e a busca de apoio contra esta situação apontava outro conflito no 

trabalho, além do físico, surgia o debate sobre a saúde mental, indicando a necessidade de 

reestruturação das tarefas, como alternativa à OCT, trazendo discussões sobre o objetivo do trabalho, 

a relação homem-tarefa e outras cargas intelectuais e psicossensoriais do trabalho, abrindo espaço para 

discutir a organização do trabalho, inserindo-se questões como conteúdo da tarefa, responsabilidade, 

sistema hierárquico e relações de poder. Para evitar o dissabor decorrente do conflito entre organização 

do trabalho e funcionamento psíquico, o trabalhador utiliza-se de estratégicas defensivas, como 

doenças, que para muitos trabalhadores é motivo de vergonha e atestado de fraqueza, pois o corpo só 

pode ser aceito se for produtivo. A doença era considerada como voluntária, oriunda da passividade. 

E se a doença se aprofundava, é porque o trabalhador cedeu à passividade. As mulheres são 

consideradas como doentes, mas as doenças só são reconhecidas quando se exprimem por sintomas 

visíveis como emagrecimento, tosse e enfraquecimento que indiquem gravidade (DEJOURS, 1980). 

 

3.3.2 O Impacto de Diversas Variáveis no Absenteísmo 

 

Nogueira e Azevedo (1982) afirmam que estudar as diferentes variáveis que afetam o 

absenteísmo (como sexo, idade e estado civil) podem auxiliar na prevenção do absenteísmo-doença, 

possibilitando elucidar possíveis causas e realizar propostas para soluções. 

Vijayalatha e Brindha (2014) citam a fadiga, políticas de pessoal impróprias, alcoolismo, 

condições de trabalho insalubre e endividamento como causas da ausência ao trabalho. 
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A menor condição financeira também foi apontada como causa de absenteísmo por doença 

numa pesquisa realizada por Kristensen et al. (2010) analisando 2.331 empregados de hospital. Os 

autores acharam relação entre o crescimento do absenteísmo por doenças com o decréscimo do status 

socioeconômico, ou seja, quanto menor a condição financeira maior o índice de absenteísmo. 

Ser do sexo feminino, ser fumante ou ex-fumante, estar insatisfeito com o trabalho e relatar sono 

anormal são preditores de absenteísmo ao trabalho por doença, conforme estudo caso-controle (120 

casos e 656 controles) em trabalhadores de empresa de petróleo na Região Norte-Nordeste do Brasil 

(OENNING; CARVALHO; LIMA, 2014). 

Estudo sobre o absenteísmo de trabalhadores de uma companhia aérea brasileira apontou que 

a média de gastos por trabalhador foi de US$505,00 com serviços de saúde. Os gastos diretos foram 

superiores aos gastos indiretos e ambos foram maiores em mulheres. Também observaram que o 

excesso de peso e o tabagismo estavam associados a maiores gastos diretos e indiretos, respectivamente 

(RABACOW et al., 2014). 

Um estudo realizado com 1.509 trabalhadores de três hospitais públicos no município do Rio 

de Janeiro com objetivo de analisar fatores associados ao absenteísmo por doença autorreferida na área 

de enfermagem apontou que as prevalências de absenteísmo por doença nos últimos 12 meses foram 

de 20,3% e 16,6% considerando poucos e muitos dias de ausência, respectivamente. Neste trabalho, o 

absenteísmo foi classificado em três níveis: nenhum dia, poucos dias (um a nove dias) e muitos dias 

(maior ou igual a 10 dias). Como fatores de risco ergonômico responsáveis por danos à saúde, com 

aumento das taxas de absenteísmo foram apontados: o transporte e a movimentação de pacientes e 

equipamentos, longa permanência em pé durante a assistência, má  postura corporal e inadequação do 

espaço físico e mobiliário disponibilizados no trabalho. Diversas variáveis foram associadas ao 

absenteísmo, o que sugere que sua determinação é múltipla e complexa e está relacionada a fatores de 

vários níveis que não podem ser explicados apenas por problemas de saúde. Neste estudo considerou 

as variáveis: sexo, idade, escolaridade, situação conjugal, filhos menores de 18 anos, renda per capita, 

raça/cor autorreferida, categoria profissional, vínculo empregatício, número de empregos, trabalho 

noturno, horas dedicadas ao trabalho doméstico, tabagismo, IMC categórico, atividade física semanal, 

consumo de bebida alcoólica, condições/hábitos de saúde com foco nas doenças osteomusculares, 

hipertensão arterial, situação de saúde autorreferida, distúrbio psíquico menor e insônia. O resultado 

do estudo apontou que as variáveis sexo feminino, idade, situação conjugal (maior entre os casados e 

entre os separados e divorciados, comparados aos solteiros) e raça/cor autorreferida (maior entre os 

que se declararam negros) associaram-se a muitos dias de absenteísmo. Constatou que a abordagem 

multifatorial do absenteísmo e esforço para sua redução é essencial para reduzir gastos econômicos, 

aumentar a satisfação com o trabalho e melhorar a qualidade da assistência (FERREIRA; GRIEP; 
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FONSECA; ROTENBERG, 2012). 

Sobre a anatomia do absenteísmo foi realizada uma pesquisa com o objetivo de examinar as 

origens deste fenômeno na Noruega, no período de 2001 a 2005, considerando-se as variáveis: 

1) Fatores individuais (gênero, idade, situação familiar, horário de trabalho, nacionalidade, 

educação/profissão, renda, riqueza e eventos familiares); 

2) Características do local de trabalho (indústria, tamanho, volume de negócios, redução de 

pessoal e situação de emprego); 

3) Ambiente econômico local (taxa de emprego); 

4) Características do médico do trabalho (idade, sexo, especialização, número de pacientes, 

número de pacientes e grau de competição). 

A Noruega possui um alto índice de absenteísmo. Num dia útil típico, em torno de 7% dos 

funcionários noruegueses estão ausentes do trabalho por doença. A cobertura do seguro é cem por 

cento dos ganhos regulares desde o primeiro dia de ausência e até um ano. No total, os pagamentos do 

seguro são, de aproximadamente, 2,4 por cento do PIB norueguês. Um resultado impactante foi que a 

probabilidade de entrar na ausência por doença declina acentuadamente com a idade até cerca de 45 

anos, mesmo quando se controlou todos os fatores que tipicamente causam maior ausência entre 

funcionários mais jovens, como responsabilidade para filhos próprios e pais que precisam de cuidados. 

Um funcionário de 30 anos tem uma taxa de ausência 70% maior por causa de uma doença menos 

grave e uma taxa de 10% maior de ausência, considerando doença grave, do que um empregado com 

idade de 45 anos. Acima de 45 anos, as taxas de entrada se estabilizam (doenças menores) ou 

aumentam (doenças principais). A probabilidade de recuperação de uma doença diminui 

monotonamente com a idade. Dado que as condições de saúde dos indivíduos podem supostamente 

deteriorar- se com a idade, ausência extremamente alta nas taxas de entrada entre os jovens 

trabalhadores desperta maior interesse. Na medida em que o absenteísmo representa uma retirada de 

condições de trabalho insatisfatórias, a diminuição da frequência de ausência por idade pode refletir 

que os funcionários mais velhos tiveram mais tempo para encontrar um trabalho mais satisfatório. Além 

disso, a sistemática de gestão da força de trabalho indica que os trabalhadores mais ausentes não estarão 

mais nos empregos quando atingirem seus 40 anos. No entanto, o resultado da pesquisa também pode 

refletir que os jovens trabalhadores são portadores de um novo conjunto de normas menos rígidas e, 

portanto, têm limiares mais baixos para reivindicar doença. Sobre o nível educacional, quanto mais 

elevado, menor a ausência por doença. O tipo de trabalho também tem relevância no absenteísmo e as 

taxas de ausências variam em cerca de 30% em grandes indústrias. Os setores de fabricação, ensino e 

cuidados de saúde apresentaram as taxas de ausência mais elevadas. Índices mais baixos para indústria 

do petróleo, varejo, pesquisa e desenvolvimento. Dentro do grupo de trabalhadores de tempo integral, 
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descobriu-se que os membros do quartil de ganhos superiores têm uma taxa de entrada de 42% menor 

para maiores ausências e uma taxa de recuperação de 47% maior que os membros do primeiro quartil 

de salário. Concluiu-se que o absenteísmo declina com a riqueza e também que tamanho do setor tem 

influência nas ausências do trabalho. Pequenos locais de trabalho (menos de 20 funcionários) têm taxas 

de entrada em ausência certificada de 20 a 25% inferior à dos grandes locais de trabalho. Os locais de 

trabalho com alta rotatividade de funcionários têm entrada aproximadamente em taxas de ausência 6% 

maior (doença grave) e 2 a 3% (doença menos grave). Verificou-se também que o comportamento de 

ausência de cada trabalhador é afetado pelas características de colegas, sugerindo que práticas sociais 

são adequadas no ambiente de trabalho. A pesquisa apresentou resultado demonstrando grande 

diferença de absenteísmo entre homens e mulheres que permanece depois de terem sido controlados 

fatores como presença de crianças na família, gravidez, educação, ocupação e remuneração.   

Dependendo da situação familiar e o tipo de doença, as taxas de ausência das mulheres por 

doenças certificadas são entre 33 e 75% maiores que dos homens em condições similares. Dado que 

os ganhos de praticamente todos os funcionários na Noruega são segurados a 100% contra a ausência 

de doença até um ano, há margem limitada para avaliar a ausência da capacidade de resposta em relação 

aos incentivos financeiros. Após um ano de ausência, aqueles que não retornam ao trabalho são 

transferidos para os “benefícios de reabilitação”, que, em média, provocam uma queda de renda em 

torno de 35%. Identificou-se um aumento na probabilidade de recuperação neste ponto: a recuperação 

aumenta de 5 para quase 30 por cento durante as últimas semanas do período de seguro de doença. O 

estudo apontou que não existe uma relação determinista entre saúde e ausência e que vários fatores 

têm influência no absenteísmo. (MARKUSSEN et al., 2009). 

O número de dependentes, condição econômica, estado civil, nível educacional, tipo de 

residência (rural ou urbana), gênero, idade no início da lesão, origem étnica, peso e uso de 

medicamentos foram analisados pelas universidades da Colúmbia Britânica, Canadá e três parceiros 

comunitários para se ter dados mais estratificados sobre o absenteísmo. Concluíram que o status não 

casado, o sexo feminino e a presença de condições respiratórias foram determinados como preditores 

de deficiência no local de trabalho. Destes fatores, apenas o sexo feminino apresentou consistência 

numa variedade de doenças e lesões. Em contrapartida, o estado não casado foi demonstrado em 

relação a condições de saúde mental e lesão da medula espinhal e a presença de condições respiratórias 

foi demonstrada apenas com respeito a doenças respiratórias relacionadas. Considerando o 

absenteísmo sob uma ótica ampliada, a síntese sobre o tema demonstrou que há um risco aumentado 

de incapacidade em situações em que os trabalhadores experimentam educação mais baixa, idade 

avançada, dificuldade emocional, mau funcionamento pessoal, diminuição do funcionamento físico, 

excesso de peso e maior histórico de licença por doença. Concluiu-se também que existe um risco 
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aumentado de incapacidade fisiológica em situações em que os trabalhadores apresentam status não- 

branco e fatores clínicos e/ou complicados aumentados. Identificou-se que as pessoas de etnia não-

branca experimentaram discriminação na tentativa de voltar ao trabalho e/ou encontrar emprego 

alternativo. Acerca do tamanho da empresa, a revisão relatou que, em casos de problemas de saúde 

psicossocial, as empresas com mais de 100 funcionários estavam associadas ao aumento do risco de 

licença por doença de mais de 3 dias. Não há evidências suficientes de que a perda de benefícios ou 

desincentivos financeiros para o trabalho deva ser considerada como um preditor de retorno ao 

trabalho. Não há provas suficientes de que ter dependentes, ter uma situação econômica mais pobre 

e/ou ser o único assalariado são fatores de risco para deficiência no trabalho (BRANCO; WAGNER; 

SCHULTZ; MURRAY; BRADELY, 2015). 

Sobre os impactos financeiros do absenteísmo, o levantamento feito no período de 2008 a 2011 

apontou que os custos de absenteísmo associados aos fatores de risco (tabagismo e inatividade física) 

e as doenças crônicas (obesidade, hipertensão e diabetes) foram maiores que US$ 2 bilhões, por 

condição, por ano, nos EUA, não conseguindo definir se este custo é assumido pelos empregadores 

através de menores lucros ou se os empregados suportam o custo através de salários mais baixos. Os 

empregadores estão interessados em reduzir as taxas de doenças crônicas e fatores de risco para a saúde 

porque carregam cerca de 58% do total de custos médicos dos funcionários. Trabalhadores que têm 

doenças crônicas e estilo de vida não saudável apresentam custos médicos mais elevados, faltam mais 

dias e são potencialmente menos produtivos no trabalho. Com o aumento da idade da força de trabalho, 

pode aumentar a prevalência dessas condições e os custos associados. O custo do absenteísmo também 

foi apontado quando a ausência de um funcionário impactava negativamente a produtividade dos 

colegas de trabalho, em especial quando o trabalho dependia da produção em equipe. O número médio 

de dias úteis perdidos variou de 2,2 a 2,8 dias por ano para todos os funcionários. A pesquisa apontou 

que os programas de bem-estar no local de trabalho têm potencial para reduzir a utilização de recursos 

médicos e custos de absenteísmo, embora a abrangência e retornos variem de acordo com o local de 

trabalho. Os programas de reabilitação foram considerados importantes na melhoria da saúde. Como 

um exemplo, a American Heart Association reiterou em 2015 seu compromisso com o bem-estar no 

local de trabalho como forma de melhorar a doença cardiovascular. Ao melhorar a saúde dos 

funcionários e reduzir o absenteísmo, beneficia-se empregadores e trabalhadores. Força de trabalho e 

aumento da produtividade são recursos nacionais com benefícios que se estendem para além dos 

empregadores do setor privado e seus funcionários (ASAY; ROY; LANG; PAYNE; HOWARD, 

2016). 

A ausência ao trabalho foi foco de um estudo em Londres, entre funcionários britânicos com 

idade entre 35 e 55 anos e constatou que existe um acordo relativamente bom entre o número de dias 
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de ausência de doença autorrelatadas por ano e número de dias registrados. O número médio de dias 

para ambas as medidas é muito maior entre as mulheres, comprovando que ausência por doença entre 

as mulheres é maior do que entre os homens, refletindo a maior taxa de morbidade das mulheres. O 

número médio de dias para ambos os sexos aumenta com a idade, com um ligeiro afastamento entre 

mulheres com idades entre 50 e 55 anos. A proporção de participantes com discrepância entre as duas 

medidas de ausência de doença é maior para mulheres do que homens. As diferenças não variaram 

significativamente por faixa etária em qualquer sexo e foram significativamente maiores na classe mais 

baixa de emprego em ambos os sexos. Estas diferenças observadas no grau mais baixo de atividade 

profissional podem ser decorrentes da imperfeita recordação e notificação (FERRIE; KIVIMA; HEAD; 

SHIPLEY; VAHTERA; MARMOT, 2004). 

Em grandes organizações, onde a comprovação da doença e sua ausência envolvem relatórios 

e demais providências, os trabalhadores com opção, principalmente das hierarquias mais altas, podem 

preferir dizer que estão trabalhando em casa em vez de se declararem doentes. No geral, a diferença 

entre autorrelato e número dias de ausência de doença ao longo de um período de 12 meses foi pequena. 

(FERRIE; KIVIMA; HEAD; SHIPLEY; VAHTERA; MARMOT, 2004). 

A exposição a riscos psicossociais em contextos de trabalho é um dos maiores desafios para a 

segurança e saúde ocupacional dada à contínua mudança e evolução da natureza e organização do 

trabalho e seu impacto sobre as pessoas, organizações, sociedades e políticas. O ambiente e a natureza 

do trabalho influenciam a saúde e o bem-estar geral do ser humano impactando seu desempenho no 

trabalho. As más práticas de gestão e a liderança destrutiva por parte dos gestores mostram efeitos 

prejudiciais no ambiente organizacional psicossocial e no bem-estar individual dos trabalhadores tais 

como: horários acima de 40 horas por semana, trabalho por turnos, horas extras não remuneradas, 

utilização de métodos de trabalho não relatados, pouca autonomia, impossibilidade de 

desenvolvimento de carreira e carga de trabalho excessiva. As horas de trabalho prolongadas, mesmo 

que pagas, influenciam negativamente na forma como os funcionários avaliam os fatores psicossociais 

associados ao trabalho diário. As boas práticas de gestão relacionadas à gestão efetiva do tempo de 

trabalho e à estabilidade dos horários e dos contratos de trabalho, associadas à cordialidade e ao 

comportamento não agressivo dos gerentes, favorecem o desenvolvimento e a percepção dos 

trabalhadores em ambientes psicossociais mais saudáveis. A interferência do trabalho na vida familiar 

é um fator importante para a compreensão do conflito entre o trabalho e o lar. As exigências do trabalho 

e da família aumentam a necessidade de uma gestão eficaz do tempo pelo trabalhador e podem levar a 

conflitos temporais e a impossibilidade de conciliar essas demandas. Essa interferência é mais 

pronunciada em mulheres que apresentam um risco aumentado de ausência do trabalho em caso de 

relações interpessoais ruins com colegas de trabalho e falta de organização. Os locais de trabalho com 
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altas demandas e insegurança na estação de trabalho levam à recuperação fraca após o trabalho, 

contribuindo para a deterioração da saúde e para a baixa produtividade dos trabalhadores. As mulheres 

apresentam maiores demandas trabalhistas e níveis mais altos de sintomas de estresse quando 

comparados com homens em condições de trabalho similares. A experiência de trabalho é um fator 

mediador entre idade e capacidade para o trabalho e produtividade. Os trabalhadores mais jovens 

apresentam maior risco de exposição a fatores de risco psicossociais. A idade (maior) é um fator de 

risco para o desempenho de tarefas com cargas físicas mais pesadas e um fator positivo de resiliência 

no local de trabalho para o nível psicossocial. O gerenciamento das expectativas dos funcionários deve 

considerar os processos de diagnóstico psicossocial organizacional e o projeto e implementação de 

programas de promoção/manutenção de saúde e bem-estar (FERNANDES; PEREIRA 2012). 

Um estudo realizado na Universidade Federal do Espírito Santo/UFES com objetivo de 

verificar as causas e o quantitativo de dias não trabalhados ou “perdidos” por servidores da 

Universidade identificou que entre março/2007 e fevereiro/2009, ocorreram 1.019 (mil e dezenove) 

afastamentos por licença médica, totalizando 32.133 (trinta e dois mil cento e trinta e três) dias de 

ausência ao trabalho. Este resultado encontrado indica que cerca de 45 servidores se ausentarão do 

trabalho para tratamento da própria saúde no período de doze meses e de 90 servidores dentro do 

período pesquisado (2 anos), o que representa cerca de 3% do quadro de servidores da Instituição. Este 

percentual de 3% pode não representar a realidade, sendo uma subnotificação, pois muitos servidores 

se afastam por motivo de saúde sem apresentar atestados e, por isso, não geram dados referentes às 

licenças, além dos atestados recusados pela Junta Médica Pericial, que não são registrados. Analisando 

as causas dos afastamentos registrados, excluídas as causas externas, tem-se que 29,68% dos 

afastamentos estão relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, seguido por 29,53% por 

doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, bem como 11,58% por neoplasias, e 11,48% 

por doenças do aparelho circulatório. Concluiu-se que os transtornos mentais e comportamentais e as 

doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, características presentes em percentual 

expressivo dos servidores integrantes da pesquisa, podem indicar a necessidade de verificar outros 

processos que os subsidiam, analisando de forma abrangente o   contexto de trabalho e as interações 

que são realizadas cotidianamente. 

Quando o trabalhador possui um maior conhecimento acerca do processo de trabalho, 

reconhecendo seus limites, habilidades e aptidões, poderá compreender, com mais agilidade, os 

impactos do trabalho em sua vida e saúde, adotando um comportamento de não se culpar pelo 

aparecimento de suas doenças. Por não entender, de forma ampliada, o processo de trabalho e suas 

interferências, o trabalhador fica impossibilitado de adotar posturas conscientes, exigindo melhores 

condições e informações, posicionando-se como protagonistas em ações de melhorias (MARQUES, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes%20C%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=27253900
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MARTINS, SOBRINHO, 2011). 

Para Carvalho (2009), no Brasil, ainda faltam estudos sobre o absenteísmo que ajudem a 

analisar as causas, identificando os tipos de absenteísmo e sua repercussão na produtividade das 

empresas. A medição do absenteísmo nas empresas pode contribuir para identificar a prevalência das 

morbidades que mais incidem sobre os trabalhadores bem como iniciar processo de desenho de 

soluções que impactem positivamente nas relações entre o trabalho e a incidência de doenças. Ressalta 

que as informações relativas à incidência do absenteísmo conforme a idade, sexo e ocupação/ cargo 

dos trabalhadores são essenciais para adoção de decisões estratégicas. O resultado do  estudo mostrou 

que as morbidades que mais culminaram em ausências ao trabalho, em número de dias, foram os 

transtornos mentais e comportamentais, os distúrbios osteomusculares e doenças do aparelho 

respiratório, mas as doenças que geraram o maior número de licenças médicas foram as doenças do 

aparelho respiratório. Concluiu-se que o acompanhamento do absenteísmo, no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça do Brasil/STJ, deve ser realizado sistematicamente, pois é através deste, ao longo 

do tempo, numa série histórica, que poderá apoiar o planejamento estratégico com investimentos e 

ações para redução do índice de afastamentos e melhoria na promoção da saúde trabalhador. Das 

licenças médicas analisadas, observa-se que 68,36% foram de curta duração, ou seja, de até 05 (cinco) 

dias. Verifica-se que os afastamentos de até 2 (dois) dias correspondem a 46,35%. 

O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração Pública (CONSAD) realizou 

pesquisa em 03 regiões brasileiras (Sul, Sudeste e Centro-oeste) visando desenvolver ações que 

possibilitem alterar a abordagem assistencialista para uma atuação preventiva, considerando que os 

resultados de pesquisas podem nortear as decisões ao serem considerados como  indicadores, no 

sentido de orientar a elaboração de iniciativas condizentes ao contexto organizacional visando à redução 

do absenteísmo. Em relação aos índices, foram utilizados três dos cinco indicadores para 

monitoramento do absenteísmo-doença descritos por Hensing et al. (1998, apud Xavier Oenning, 

2011), que estão em consonância com os índices de absenteísmo por doença da International 

Commission on Occupational Health (ICOH, 1973, apud Xavier Oenning, 2011): 1) Índice de 

Frequência de Licenças (IFL), 2) Índice de Duração (ID) e 3) Índice de Frequência de Trabalhadores 

(IFT). Os resultados encontrados indicam a necessidade de mapear as dimensões da organização 

prescrita do trabalho, além de ter foco especial em ações de planejamento, objetivos das tarefas, 

coordenação, procedimentos técnicos, estilos de gestão, diminuição de burocracias excessivas visando 

à elaboração de políticas para melhorar as condições existentes, evitando-se problemas de desgastes 

nas relações trabalhistas. O estudo aponta a necessidade de implementar ações relacionadas à 

capacitação dos servidores estaduais na área de epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador e de 

estatística para realização de levantamentos adequados ao melhor planejamento.  
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O processo de trabalho em saúde em um hospital público universitário de São Paulo foi foco 

de estudo no período entre 1º de setembro de 2012 e 31 de agosto de 2013, contemplando-se todos os 

afastamentos do trabalho com duração igual ou superior a um dia por motivo de doença. A análise 

apontou que o trabalho realizado nas organizações hospitalares é essencialmente coletivo, o que exige 

comunicação entre os membros da equipe e também entre esses e os que recebem seus cuidados, com 

clara divisão técnica do trabalho em dois grupos: os profissionais que cuidam diretamente dos doentes 

e aqueles que prescrevem e dão sustentação ao processo de cuidar. Esta complementariedade de 

atuação nem sempre ocorre de forma harmoniosa, pois cada grupo profissional se organiza e presta 

parte da assistência de saúde separado dos demais, muitas vezes duplicando esforços e até tomando 

atitudes contraditórias, podendo gerar estresse que afetam diretamente a saúde do trabalhador, que 

diariamente, se depara com longas jornadas de trabalho, número insuficiente de pessoal, falta de 

reconhecimento profissional e exposição a riscos biológicos, químicos e ergonômicos. Além destas 

questões, o estudo mapeou que os trabalhadores da equipe da enfermagem não possuem preparo para 

enfrentar suas demandas emocionais e a dos pacientes acometidos por diferentes problemas de saúde. 

A Universidade possuía 7.833 servidores não docentes ativos no período analisado, destes, 2.800 

estavam lotados no complexo do Hospital de Clínicas (HC), sendo que 1.627 eram profissionais de 

enfermagem, conforme abaixo: 

a. 517 enfermeiros; 

b. 1.041 técnicos de enfermagem; 

c. 69 auxiliares de enfermagem. 

O estudo contemplou 11.090 atestados médicos, com registros de afastamentos com duração 

igual ou superior a um dia de afastamentos por motivo de doença. Deste total, 4.049 ocorrências foram 

de profissionais de enfermagem, com uma média de 2,49 afastamentos por servidor, enquanto que, as 

demais 7.041 ocorrências corresponderam aos afastamentos das outras categorias profissionais dos 

servidores, com uma média de 1,13 ocorrências por servidor. Os trabalhadores de enfermagem se 

ausentaram do trabalho 2,2 vezes mais quando comparado aos demais servidores da Universidade. O 

número de trabalhadores afastados em relação ao total de profissionais de enfermagem por cargo 

demonstrou que há uma proporção maior de afastamentos entre os técnicos e auxiliares de 

enfermagem, em relação aos enfermeiros. Dos 4.049 afastamentos da equipe de enfermagem 

distribuídos entre os respectivos cargos, quando corrigido estatisticamente pelo número de 

trabalhadores em cada categoria, verifica‑se que há um número maior de ausências entre os auxiliares 

de enfermagem quando comparados com os técnicos de enfermagem e desses também superiores se 

comparados com os enfermeiros. As doenças do sistema osteomuscular e conjuntivo foram a principal 

causa de ausências, com 20,97% dos registros, seguido do grupo de doenças do aparelho respiratório, 
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com 11,70% das ocorrências. Os enfermeiros tiveram menor frequência de absenteísmo o pode ser 

atribuída às características do cargo, pois são responsáveis pela equipe de enfermagem, o que exige 

uma presença mais constante no ambiente de trabalho. Os dados também demonstraram que os 

afastamentos ocorridos são resolvidos por arranjos internos entre trabalhadores hierarquicamente 

superiores, sem apresentação do atestado médico, o que pode ocasionar um menor índice de 

afastamentos, registrado, por adoecimento nessa categoria. Este estudo relatou que a investigação sobre 

profissionais de saúde com mais de um vínculo empregatício traz evidência de que há uma maior 

ocorrência de faltas ao trabalho neste grupo de profissionais (LUCCA; RODRIGUES, 2014). 

A pesquisa realizada em uma unidade básica do município de Ribeirão Preto (SP) constatou-se 

que 56% dos trabalhadores que mantinham duplo vínculo empregatício faltavam mais ao trabalho por 

motivo de doença. Estudo realizado sobre a prevalência de Síndrome de Burnout com os técnicos de 

enfermagem no mesmo Hospital de Clínicas deste estudo contatou que 25% dos técnicos de 

enfermagem possuíam mais de um emprego e houve associação significativa de número de emprego 

com baixa realização profissional. Estes dados revelam sobrecarga física e condições ergonômicas 

insatisfatórias na realização do trabalho. Auxiliares e técnicos de enfermagem, durante as atividades de 

trabalho, auxiliam no deslocamento do paciente no leito e fora dele. À medida que colegas de trabalho 

se afastam, há sobrecarga para os demais em uma situação de demanda contínua. Além disso, a 

maioria das queixas incide sobre o sexo feminino. A pesquisa contemplou análise dos dados 

sociodemográficos de 1.028 profissionais de enfermagem que se afastaram do trabalho e verificou que 

os técnicos de enfermagem apresentaram maior número de afastamentos por doença. Os transtornos 

mentais e comportamentais com 24,80% e as doenças osteomusculares com 17,86% foram os 

principais grupos de causas de afastamento do trabalho, no período estudado. Diante dos dados 

analisados, concluiu-se que há evidente necessidade de se estabelecer programas e políticas 

direcionadas ao atendimento e a prevenção de doenças para a preservação da saúde dos profissionais 

de enfermagem (ALVES, 1996). 

Apesar da melhoria das condições gerais de saúde da população mundial nos últimos 100 anos, 

as taxas de afastamento do trabalho por doença têm aumentado nos países industrializados desde 1955. 

A compreensão desse complexo fenômeno é objetivo de vários países, sendo constituídas, inclusive, 

pesquisas ocupando-se de grupos específicos de trabalhadores, tal como o estudo Whitehall na 

Inglaterra (FERRIE; KIVIMA; HEAD; SHIPLEY; VAHTERA; MARMOT, 2004). 

3.4 Comentários à Revisão Bibliográfica 

 

Os resultados da busca bibliográfica reafirmam a complexidade do absenteísmo que refere-se 

a um fenômeno que está associado a diversas características do indivíduo (sexo, idade, raça, nível 
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educacional, estado civil) além de considerar a perspectiva do processo de trabalho, das características 

do trabalho, da cultura organizacional e influências externas como nível de emprego e condição 

socioeconômica do país. Nestas revisões, os autores apontam em que grau de impacto a variável está 

relacionada com o desfecho. A variável citada com maior impacto no absenteísmo diz respeito à 

cobertura do seguro saúde dos trabalhadores da Noruega, dada a situação de que os ganhos de 

praticamente todos os funcionários são segurados a 100% contra a ausência de doença até um ano. A 

revisão bibliográfica apontou que as variáveis de alto impacto no absenteísmo são sexo, nível 

educacional, renda, tipo de trabalho, trabalho noturno, problemas osteomusculares, transtornos 

mentais, obesidade, inatividade física e raça/cor. As variáveis idade, hipertensão, diabetes, tabagismo, 

idade dos colegas do setor, estado civil, tamanho do setor de trabalho, atividade física no trabalho, 

associaram-se às ausências ao trabalho de forma moderada. 

No que se refere à saúde do servidor público brasileiro, a revisão apontou avanços que foram 

conquistados ao longo do tempo, demonstrando que se trata de uma necessidade de construção e 

debates contínuos visando à promoção de saúde do servidor público. 

3.5 Seleção da Referência Bibliográfica 

Para este tópico realizou-se uma revisão bibliográfica com a busca dos artigos disponíveis no 

PubMed (recurso de livre acesso, que é desenvolvido e mantido pela U.S. National Library of 

Medicine), Scielo (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e Google Acadêmico. Após filtros, por título e assunto, foram 

selecionados 73 artigos do PubMed. Na análise mais detalhada destes artigos, foram excluídos 50, 

restando 23 que foram estudados de forma mais profunda e destes, 05 foram utilizados nesta pesquisa. 

Outros cinco artigos foram incluídos após busca no Scielo, LILACS e Google acadêmico. Finalizados 

os refinamentos, a revisão bibliográfica totaliza 12 artigos. 
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Figura 1. Fluxograma: Resultado da pesquisa bibliográfica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Delineamento e População do Estudo 
 

Trata-se de um estudo transversal, cuja população é composta por servidores de 

carreira técnico-administrativa da UFF no ano de 2015. 

4.2 Fonte de Dados 
 

Este estudo é baseado em dados fornecidos pela Superintendência de Tecnologia 

da Informação (STI) da UFF. A STI tem por finalidade básica realizar a gestão de 

infraestrutura de software e hardware da Universidade, além de planejar e executar a 

política de governança de Tecnologia de Informação (TI) para a Universidade. Também 

faz parte de sua missão pesquisar, desenvolver, executar e participar de projetos em TI e 

serviços de informática tanto internamente, nos diversos campus que compõem a UFF, 

como em parcerias com Municípios e Estados, além da captação de recursos através de 

projetos, consultoria e serviços em TI. Participava ativamente da vida corporativa da 

organização sendo, inclusive, responsável pelo processamento da folha de pagamento de 

seus servidores; época em que a tecnologia utilizada era baseada, principalmente, em 

aplicações desenvolvidas em mainframe com a utilização de cartões e grandes unidades 

de disco. No fim da década de 80, foi a primeira versão de sistemas on-line com tecnologia 

de hardware IBM e os softwares SUPRA, MANTIS e COBOL. Em meados de 2000, 

passa a Núcleo de Tecnologia da Informação e inicia o processo de migração de seus 

principais sistemas para as tecnologias cliente/servidor e web. A partir de 2011, com a 

reestruturação administrativa efetuada na UFF, a Superintendência de TI passa a integrar 

a alta administração da Universidade com status de superintendência ligada diretamente 

ao Gabinete do Reitor. 

Com intuito de preservar o sigilo dos dados e não identificar nenhum servidor, o 

indexador de dados, utilizado neste projeto, foi a matrícula do SIAPE. O banco de dado 

analisado se refere ao ano de 2015, cujo arquivo reunia as informações necessárias para 

realização do estudo. Diante deste fato, definiu-se por selecionar os indivíduos que se 

ausentaram do trabalho, ou seja, que tirou licença pelos motivos 84 (licença por 

tratamento de saúde) e 87 (licença por acidente em serviço), independente dos números 

de vezes de licença, considerando-se como absenteísmo a ausência a partir de um dia. 

As licenças constam no banco da STI conforme codificação descrita no Quadro 1, 

a seguir: 
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Quadro 1. Descrição dos tipos de afastamentos dos servidores da UFF 

Tipo afastamento Descrição 

1 Abandono de Cargo Ausência Intencional 

2 Abandono Cargo Inassiduidade Habitual 

5 Afas. Aperfeiç. CNPq FINEP e CAPES No País C/Ônus 

9 Afas. Curso Formação Opção Cargo Efetivo- C/ Remun. 

11 Afas. Estudo Exterior com Ônus 

12 Afas. Estudo Exterior Com Ônus Limitado 

13 Afas. Estudo Exterior Sem Ônus 

20 Afas. Exer. Mand. Elet. Vereador S/Remun 

24 Afas. Missão Exterior Com Ônus 

25 Afas. Missão Exterior Com Ônus Limitado 

26 Afas. Missão Exterior Sem Ônus 

28 Afas. Part. Pro. Pos. Grad. S/Sensu País C/Ônus 

29 Afas. Part. Prog. Treina. Fora País C/Ônus 

30 Afas. Part. Prog. Treina. Fora País C/Ônus Limit 

32 Afas. Part. Prog.Treina. País C/Ônus Limit 

35 Afas. Prestar Colaboração PCCTAE 

38 Afas. (Cessão) C/Ônus Para Servir a Outro Órgão 

47 Atrasos ou Saídas Antecipadas 

58 Exer. Provis. Parag. 2º art. 84 Lei 8112/1990 - 

61 Afast. No País Com Ônus/Est/Dout/Mestrado 

66 Falta 

69 Lic. Adotante Criança Maior 1 Ano Prorrog. 

70 Lic. Adotante Maior 1 Ano 

71 Lic. Adotante Sentença judicial 

73 Lic. Gestante Prorrogação 

74 Lic. Gestante ( Concedida Administrat.) 

79 Lic. Atividade Política Com Remuneração 

81 Lic. Capacitação 

84 Lic. Tratamento de Saúde 

85 Lic. Tratar de Interesses Particulares 

86 Lic. Paternidade 
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Quadro 1. Descrição dos tipos de afastamentos dos servidores da UFF(Continuação) 

Tipo afastamento Descrição 

87 Lic. Acidente em Serviço 

88 Lic. Motivo Afastamento Cônjuge 

89 Lic. Motiv. Doen. Pes. Fam. Após 60 dias S/Remuneração 

90 Lic. por Motivo de Doença em Pesssoa da Família 

91 Opção Por Outro Cargo Acumulação Lícita IFS 

149 Lic. Maternidade - Contrib. RGPS 

153 Lic. Maternidade Prorrogação - RGPS 

167 Lic. Tratamento Saúde (+ de 15 dias) - Cont. RGPS 

261 Lic. Gestante (Concedida SIASS) 

270 Licença Tratamento Saúde Inferior 15 dias 

287 Lic. Prêmio Por Assiduidade 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.2.1 Critério de Exclusão e Inclusão 
 

Inicialmente, todos os servidores técnico-administrativos (n= 4.533) foram 

considerados elegíveis para o estudo. Foram incluídos na análise os servidores que eram 

estatutários (n=4.004), sendo que 543 servidores tiveram episódios de absência pelos 

motivos de saúde (licença por tratamento de saúde, código-84 e licença por acidente em 

serviço, código-87). Os demais motivos de afastamentos como abandono de cargo, 

ausência intencional, afastamento (cessão com ônus e sem ônus) para servir a outro órgão, 

afastamento para missão exterior com ônus, afastamento no país com ônus (estudo de 

doutorado e mestrado), exercício provisório parágrafo 2º art. 84 lei 8112/1990, licença 

gestante, licença para acompanhamento de cônjuge, licença por motivo de doença em 

pessoa da família, licença prêmio por assiduidade, licença para tratar de interesses 

particulares, opção por outro cargo e suspensão temporária administrativa foram 

adicionados aos servidores que não tiveram episódios de absência no ano, totalizando 

3.461. Excluiu-se os servidores que não eram estatutários (Consolidação das Leis do 

Trabalho/CLT, n=529). 
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Figura 2. Fluxograma de inclusão e exclusão da população de estudo 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.2.2 Variáveis do Estudo 
 

A absência por motivo de saúde (absenteísmo), variável desfecho, foi mensurada 

considerando-se a ausência do trabalho por um dia ou mais, pelos motivos acidente de 

trabalho ou licença médica (questões de saúde) e foi categorizada em duas opções de 

respostas: 0=não (não houve nenhuma absência por motivo de saúde) e 1=sim (houve ao 

menos uma ocorrência de absência por motivo de saúde, independente da duração). 

Aqueles cuja ausência teve outra causa, que não motivo de saúde, foram classificados 

como absência=0. A frequência de episódios de absência por motivos de saúde, 

independentemente de sua duração, foi registrada. 

As variáveis explicativas consideradas na análise dos dados foram as seguintes: 

 

estatutários 
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Quadro 2. Variáveis explicativas do modelo 

Variáveis de estudo Categorias 

Características demográficas 

Sexo Masculino; feminino 

 

 

 
Idade 

de 20 a 29 anos 

de 30 a 39 anos 

de 40 a 49 anos 

de 50 a 59 anos 

60 anos ou mais 

Estado civil Solteiro, divorciado, separado judicialmente, viúvo e casado. 

 
 

Região de residência 

Outros municípios; Região do Médio Vale do Paraíba; Região 

Centro-Sul Fluminense; Região Serrana; Região das Baixadas 

Litorâneas; Região Norte Fluminense; Região Noroeste 

Fluminense; Região da Costa Verde e Região Metropolitana. 

Características socioeconômicas 

 

 
Escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio completo 

Ensino superior completo e outros 

 

 

 
Salário Bruto 

Quartis: 

≤ 5.151,79 

5.151,80 a 7.132,79 

7.132,80 a 11.218,02 

≥11.218,30) 

Características do trabalho 

Jornada de trabalho por semana < 40 horas e ≥ 40 horas 

 

 
Tempo de trabalho 

≤ 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

> 30 anos 

Cargo de chefia Sim ou não: se possui o cargo de chefe no seu setor de trabalho 

 
Tipo de ocupação 

Outras ocupações; 

Enfermagem (enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem). 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Referente às características demográficas foram consideradas no modelo as 

variáveis sexo, idade, estado civil e região de residência. As variáveis sexo e idade são 

utilizadas na maioria dos estudos levando em consideração as peculiaridades que as 

envolvem e podem produzir impacto nos processos de trabalho e, consequentemente, no 

absenteísmo. Para Ferrie et al. (2004), o número médio de dias para ambos os sexos 

aumenta com a idade, com um ligeiro afastamento entre mulheres com idades entre 50 e 

55 anos. A proporção de participantes com discrepância entre as duas medidas de ausência 

de doença é maior para mulheres do que homens. As diferenças não variam 

significativamente por faixa etária em qualquer sexo, sendo significativamente maiores 

na classe mais baixa de emprego em ambos os sexos. A variável “estado civil” também é 

abordada em diversos estudos citados neste projeto. Nogueira e Azevedo (1982) afirmam 

que estudos que permitem conhecer as diferentes variáveis que afetam o absenteísmo 

(como sexo, idade, estado civil, entre outros) podem auxiliar na prevenção do 

absenteísmo-doença, na medida em que ajudam na elucidação de possíveis causas e 

sugerir soluções. A região de residência foi incluída pois o deslocamento para o trabalho, 

considerando a situação complexa do trânsito no estado do Rio de Janeiro, pode produzir 

fadiga e estresse, com reflexos na saúde do trabalhador e impactar na ausência ao trabalho. 

Vijayalatha e Brindha (2014) citam a fadiga, políticas de pessoal impróprias, alcoolismo, 

condições de trabalho insalubre e endividamento como causas da ausência ao trabalho. O 

critério para definição destas áreas de residência foi realizado conforme critério do IBGE 

(2009). 

Acerca das características socioeconômicas, a escolaridade e salário foram 

consideradas como variáveis de impacto sobre o trabalho. Estudos apontam que 

indivíduos com maiores níveis de escolaridade tendem a ter comportamentos mais 

saudáveis e procuram cuidados com a saúde de forma mais rápida, evitando doenças que 

inibem a possibilidade de estar no trabalho. Uma pesquisa realizada pelas universidades 

da Colúmbia Britânica, Canadá e três parceiros comunitários demonstrou que há um risco 

aumentado de incapacidade em situações em que os trabalhadores experimentam 

educação mais baixa. A menor condição financeira foi apontada como causa de 

absenteísmo por doença numa pesquisa realizada por Kristensen et al. (2010) analisando 

2331 empregados de hospital. Os autores acharam relação entre o crescimento do 

absenteísmo por doenças com o decréscimo do status socioeconômico, ou seja, quanto 

menor a condição financeira maior o índice de absenteísmo. 
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Quanto às características do trabalho, as variáveis jornada de trabalho, tempo de trabalho, 

cargo de chefia e outras ocupações (grupo que contempla as funções de enfermeiro, técnico de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem) foram consideradas de grande relevância em diversos estudos. 

Para Wisner (1994), o absenteísmo pode ser sinal de desequilíbrio advindo de desgastes na realização 

da tarefa ou dos relacionamentos. As más práticas de gestão provocam efeitos prejudiciais no ambiente 

organizacional psicossocial e no bem-estar individual dos trabalhadores, como a exigência de horários 

acima de 40 horas por semana, trabalho por turnos, horas extras não remuneradas, trabalhar métodos 

não relatados, pouca autonomia, impossibilidade de desenvolvimento de carreira e carga de trabalho 

excessiva. As horas de trabalho prolongadas, mesmo que pagas, influenciam negativamente na forma 

como os funcionários avaliam os fatores psicossociais associados ao trabalho diário. (FERNANDES; 

PEREIRA, 2012). Para Ferrie et al. (2004), em grandes organizações, onde a comprovação da doença 

e sua ausência envolvem relatórios e demais providências, aqueles trabalhadores com opção, 

principalmente das hierarquias mais altas, podem preferir dizer que estão trabalhando em casa em vez 

de declararem doentes. A variável tipo de ocupação foi trabalhada considerando orientações 

integrantes da descrição da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Anexo 2 (CBO, 2010). 

Após constatação das significâncias apresentadas referentes ao absenteísmo, foram formatados 

dois grandes grupos: outras ocupações (que contempla todas as ocupações, com exceção das que 

compõem o outro grupo criado: “enfermagem” (formado pelas ocupações enfermeiro, técnico de 

enfermagem e auxiliar de enfermagem). Uma pesquisa realizada em um hospital público universitário 

de São Paulo descreveu que os profissionais de saúde trabalham de forma coletiva,  integrando  

profissionais que cuidam diretamente dos doentes e aqueles que prescrevem e dão sustentação ao 

processo de cuidar e que esta complementariedade de atuação nem sempre ocorre de forma 

harmoniosa, gerando duplicidade de esforços e até atitudes contraditórias, com o consequente estresse 

que afeta a saúde dos trabalhadores, em especial da enfermagem, os quais se ausentam 2,2 vezes mais 

que demais servidores da Universidade, indicando a necessidade de se estudar este grupo de forma 

mais detalhada (LUCCA; RODRIGUES, 2014). 

4.3 Análise Estatística 
 

Foi realizada uma análise exploratória dos servidores de carreira técnico- administrativa da 

UFF no ano de 2015. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes%20C%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=27253900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes%20C%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=27253900
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4.3.1 Modelo de Regressão Logística Binária 
 

Nas situações multifatoriais reais deparamo-nos com fatores que atuam 

efetivamente sobre a variável resposta influenciando-a, enquanto outros não, agindo 

apenas como fatores de confusão. Assim, com o objetivo de se interpretar corretamente 

os fenômenos, devemos utilizar modelos que considerem a ação conjunta de variáveis. 

Então, para modelar estes fenômenos, que envolvem uma variável dependente categórica 

e diversas variáveis independentes categóricas, precisamos selecionar um método 

estatístico apropriado, que nesta situação é a regressão logística binária. 

4.3.2 Especificação do Modelo 
 

O modelo de regressão logística binária é um modelo linear generalizado onde a 

variável resposta tem distribuição de probabilidade de Bernoulli e a função de ligação é 

a logística, que pode ser representado pela equação abaixo: 

 

 
𝑝ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 

ln ( 
1 − 𝑝ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 

 

) = 𝜂ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 , 

 

 

onde o preditor linear 𝜂ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 do modelo é dado por: 

 
 

𝜂ℎ𝑗𝑙𝑘𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 = 𝜇 + ℎ + 𝛼𝑗 + 𝜁𝑘 + 𝛾𝑙 + 𝜆𝑚 + 𝜓𝑜 + 𝜃𝑝 + 𝛷𝑞 + 𝜋𝑟 + 𝜌𝑠 

 

Assim, temos que a probabilidade do indivíduo sofrer absenteísmo é dada por: 
 

 
 

𝑒
𝜂ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 

𝑝ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠 = 
1+𝑒𝜂ℎ𝑗𝑘𝑙𝑚𝑜𝑝𝑞𝑟𝑠    , 

 
sendo que, 

 
𝜇 → intercepto do modelo. 

 
ℎ→ efeito do h-ésimo nível do fator sexo; h=0, 1. 

 
𝛼𝑗→ efeito do j-ésimo nível do fator Idade; j=0,1,2,3,4. 
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𝒊 

 

𝜁𝑘→ efeito do k-ésimo nível do fator estado civil; k=0, 1, 2, 3, 4. 

 
𝛾𝑙→efeito do l-ésimo nível do fator salário bruto; l=0,1,2,3. 

 
𝜆𝑚→ efeito do m-ésimo nível do fator escolaridade; m =0,1, 2, 3, 4. 

 
𝜓𝑜→ efeito do o-ésimo nível do fator região de residência; o=0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 
𝜃𝑝→ efeito do p-ésimo nível do fator jornada de trabalho; p=0, 1. 

 
𝜙𝑞→ efeito do q-ésimo nível do fator tempo de trabalho; q=0,1, 2, 3. 

 
𝜋𝑟→ efeito do r-ésimo nível do fator cargo de chefia; r=0,1. 

 
𝜌𝑠→ efeito do s-ésimo nível do tipo de ocupação; s=0,1 

 
1) Métodos de Estimação dos Parâmetros do Modelo 

 
 

MÉTODO DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA (MV) 
 

Considerando os dados y1, y2, ..., yn como valores observados das variáveis Y1, Y2, 

..., Yn independentes e todas com distribuição de Bernoulli com parâmetro pi, 

a função de densidade de probabilidade de Yi é dada por: 

P(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖|𝑝𝑖) = 𝑝𝑖𝑦𝑖 (1 − 𝑝𝑖)1−𝑦𝑖 ; i=1, 2, ..., 

n, onde, 

𝑝𝑖=𝑝𝑖(𝜷) = 
𝑒𝒙′ 𝜷 

′ . 

1 + 𝑒𝒙𝒊 𝜷 

 

Sendo que, 

 

 
𝜷 = (𝜇, 1, 𝛼1, … , 𝛼4,, 𝜁1, … , 𝜁4, 𝛾 , 𝜆1, … , 𝜆4, 𝜓1 , … , 𝜓8 , 𝜃1 , 𝛷1 , 𝛷2 , 𝛷3 , 𝜋1 

𝜌1 ). 

 
A função de verossimilhança da amostra é dada por: 
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L(𝜷| 𝒚) = ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖  | 𝑝𝑖) =

𝑛

𝑖=1

∏ 𝑝𝑖
𝑦𝑖 (1 − 𝑝𝑖)

1−𝑦𝑖 .

𝑛

𝑖=1

 

A estimativa �̂�  obtida pelo método de MV é o valor de  𝜷 que maximiza L(𝜷| 𝒚). 

Assim aplicando o logaritmo à função de verossimilhança da amostra, obtém-se: 

lnL(𝜷| 𝒚) = ln ∏ P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖 |𝑝𝑖) =

𝑛

𝑖=1

∑ ln P(𝑌𝑖 =  𝑦𝑖|𝑝𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

  = ∑[𝑦𝑖 ln(𝑝𝑖) + (1 − 𝑦𝑖) ln(1 − 𝑝𝑖)]

𝑛

𝑖=1

 

             = ∑[𝑦𝑖 ln(𝑝𝑖) + ln(1 − 𝑝𝑖) − 𝑦𝑖 ln(1 − 𝑝𝑖)]

𝑛

𝑖=1

 

                                               = ∑ [𝑦𝑖 ln (
𝑝𝑖

1-𝑝𝑖
) + ln(1 − 𝑝𝑖)]

n

𝑖=1

 

                                          = ∑ [𝑦𝑖𝒙𝒊
′ 𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊

′ 𝜷)] .

n

𝑖=1

 

Derivando lnL(β| y) em relação a cada um dos parâmetros do modelo, obtém-se: 

∂lnL(𝜷| 𝒚)

∂𝜷
= ∑

∂

∂β
[𝑦𝑖𝒙𝒊

′𝜷 −ln(1+𝑒𝒙𝒊
′𝜷)]

𝑛

𝑖=1

 

= ∑ 𝒖𝒊(β)

𝑛

𝑖=1

, 

onde,  

𝒖𝒊(β ) =
∂

∂β
[𝑦𝑖𝒙𝒊

′ 𝜷  − ln(1+𝑒𝒙𝒊
′ 𝜷)] 

é o vetor dos escores do indivíduo i de dimensão p × 1. 

Ao igualar as derivadas parciais à zero, obtém-se o seguinte sistema de equações não lineares: 
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∂lnL(𝜷| 𝒚)

∂𝜷
= ∑ 𝒖𝒊(β )

𝑛

𝑖=1

= 0. 

A partir desse sistema de equações, calcula-se a estimativa de MV de β, denotada por �̂�MV. 

Desse modo, a probabilidade estimada de sucesso referente ao i-ésimo indivíduo é dada por: 

�̂�𝑖=�̂�𝑖(�̂�MV) =
𝑒𝒙𝒊

′�̂�MV

1 + 𝑒𝒙𝒊
′�̂�MV

 , 

onde, 

 

�̂�MV = (�̂�, ̂1, �̂�1, … , �̂�4,, 𝜁1, … , , 𝜁4, 𝛾 , �̂�1, … , �̂�4, �̂�1 , … , �̂�8 , 𝜃1 , �̂�1 , �̂�2 , �̂�3 , �̂�1 , 

                           �̂�1 ). 

Para grandes amostras (n→∞): 

 

𝑉𝐴𝑅 (�̂�) = −   −1
 

 

𝑉𝐴𝑅 (̂ �̂�) = − ̂
 −1

= −  ̂
 −1

(�̂�), 

 

sendo que,    

̂ = ̂
 −1

= ∑
𝜕

𝜕𝜷
𝒖𝒊(𝜷)

𝑛

𝑖=1

|

𝜷=�̂�

. 
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𝑗 

𝑗 

𝑗 

𝑗 

 

• Hipóteses a serem testadas:  
H0: 𝑗 = 0 
{
H1:   ≠ 0 

 

onde,  é o efeito principal do j-ésimo nível de um determinado fator (F);  j=1,2, 

..., f. 

 
• Estatística de teste: 

Sob H :    = 0, temos que 𝑍 = 
�̂�𝑗 𝑎  N(0,1). 

0 𝑗 ~ ̂  ̂ 
√𝑉𝐴𝑅(𝛽𝑗) 

 

Sendo que, �̂� é o estimador de MV do parâmetro  do  modelo  e �̂�𝐴𝑅(�̂� ) é  o 

estimador da variância do estimador de MV do parâmetro  . 

 
• Região crítica (RC): 

RC = { |z| >z0,05; α/2} 

 
• Tomada de decisão: 

Se o valor observado da estatística de teste (z) pertence a região crítica (RC) 

rejeita-se H0: 𝑗 = 0 ao nível de significância =5%, ou seja, existe efeito estatisticamente 

significante do j-ésimo nível do fator F. Equivalentemente, rejeita-se H0 se o p-valor = 

P(Z>|z|) ≤  = 5%. 

A inclusão de variáveis altamente correlacionadas pode ocasionar estimativas 

exageradas dos coeficientes de regressão (HOSMER, D.; LEMESHOW, S. Applied 

logistic regression. New York: John Wiley & Sons, 1989). Para a investigação da 

colinearidade, ou seja, para que não exista alta correlação entre as variáveis 

independentes, pois o modelo de regressão é sensível à colinearidade entre as variáveis, 

foi realizado teste para identificar colinearidade entre as variáveis independentes (HAIR, 

J. F. et al. Multivariate data analysis. 5. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1998.), 

identificando-se que nenhuma variável apresentou colinearidade. 

Num segundo momento, para as variáveis categóricas, optou-se por abordagem 

não paramétrica onde a diferença entre proporções foi avaliada pelo teste de 𝜒2 (com 

correção de Yates) e pelo teste exato de Fisher. Nos casos onde havia mais de duas 

categorias, o teste de Kruskal-Wallis foi utilizado. Valores de p < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  

𝑗 

𝑗 
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Verificou-se a existência de associação entre as variáveis explicativas e o absenteísmo 

(variável desfecho). Na etapa seguinte, as variáveis que foram estatisticamente 

significativas, foram ajustadas pelo modelo de regressão logística binária. O método 

utilizado foi o stepwise backward. Foram incluídas no modelo as variáveis que 

apresentaram significância estatística na análise bivariada (p≤0,05) O modelo final 

contém apenas os fatores que permaneceram associados em nível de p ≤ 0,05. Por fim, 

determinou-se as razões de chances (Odds Ratio=OR) e seus respectivos intervalos de 

confiança de 95%, bem com a probabilidades preditas (p-valor) para o desfecho segundo 

as variáveis significativas no modelo final. As análises estatísticas foram feitas por meio 

do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, EUA), versão 

22.0 para Windows. 
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5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

O estudo utilizou dados de fontes secundárias, agregados, não havendo 

possibilidade de associação de dado individual com o sujeito da pesquisa. A pesquisa não 

oferece risco de exposição. 
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6. RESULTADOS 
 

Na Tabela 1, apresentada abaixo, verifica-se a descrição completa da amostra e o teste qui-

quadrado que foi utilizado para atestar diferenças entre as variáveis explicativas com a variável 

desfecho, com nível de significância de 5%.  A maioria dos servidores que se ausentaram do trabalho 

foi: do sexo feminino (72,7%); faixa etária entre 50 e 59 anos (44,4%); estado civil casado (46,0%); 

média de salários de  R$ 5.151,80 a R$ 7.132,79 (26,2%); escolaridade superior completo (54,9%); 

residentes na região metropolitana (86,2%); jornada de trabalho maior/igual que 40 h semanais 

(95,8%); tempo de trabalho menor ou igual a 10 anos (30,0%); os que não tem cargo de chefia (87,1%)  

e outras ocupações (57,1%).  

Tabela 1. Distribuição e análise bivariada segundo as variáveis referentes aos servidores 

da carreira técnico-administrativa da UFF por absenteísmo, 2015. 

Variáveis 
Absenteísmo  

Não (n) % Sim (n) % p 

Sexo             

  Feminino 1833 53,0 395 72,7 <0,001* 

  Masculino 1628 47,0 148 27,3   

Idade             

  20 a 29 anos 262 7,6 25 4,6 0,004* 

  30 a 49 anos 690 19,9 91 16,8   

  40 a 49 anos 546 15,8 111 20,4   

  50 a 59 anos 1455 42,0 241 44,4   

  60 a 69 anos 508 14,7 75 13,8   

Estado civil             

  Solteiro 1247 36,0 184 33,9 <0,001* 

  Divorciado 327 9,4 87 16,0   

  Separado judicialmente 101 2,9 13 2,4   

  Viúvo 56 1,6 9 1,7   

  Casado 1730 50,0 250 46,0   

              

Salarial bruto (R$) ≤ 5.151,79 875 25,3 125 23,0 0,697 

  5.151,80 a 7.132,79 859 24,8 142 26,2   

  7.132,80 a 11.218,02 862 24,9 140 25,8   

  ≥11.218,30 865 25,0 136 25,0   

Escolaridade             

  Ensino fundamental incompleto 161 4,7 14 2,6 0,002* 

  Ensino fundamental completo 205 5,9 16 2,9   

  Ensino médio completo 1204 34,8 205 37,8   

  Ensino superior completo 1787 51,6 298 54,9   

  Outros 104 3,0 10 1,8   

Região de Residência             

  Região Metropolitana 2909 84,1 468 86,2 0,339 

  Região do Médio Vale do Paraíba 112 3,2 7 1,3   

  Região Centro-Sul Fluminense 4 0,1 0 0,0   

  Região Serrana 48 1,4 7 1,3   

  Região das Baixadas Litorâneas 252 7,3 44 8,1   

  Região Norte Fluminense 65 1,9 10 1,8   

  Região Noroeste Fluminense 18 0,5 1 0,2   



50 
 

  Região da Costa Verde 10 0,3 1 0,2   

  Outros municípios 43 1,2 5 0,9   

Jornada de trabalho (por semana)            

  < 40 horas 191 5,5 23 4,2 0,218 

  ≥ 40 horas 3270 94,5 520 95,8   

Tempo de trabalho             

  ≤ 10 anos 1352 39,1 163 30,0 <0,001* 

  11 a 20 anos 648 18,7 131 24,1   

  21 a 30 anos 722 20,9 152 28,0   

  > 30 anos 739 21,4 97 17,9   

Cargo de chefia             

  Não 2711 78,3 473 87,1 <0,001* 

  Sim  750 21,7 70 12,9   

Tipo de ocupação             

  Outras ocupações 3033 87,6 310 57,1 <0,001* 

  Enfermagem 428 12,4 233 42,9   

Total   3461   543     

 *p-valor<0,20. Teste de qui-quadrado. 

 

 

Apenas as variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, tempo de trabalho, cargo de chefia 

e o tipo de ocupação tiveram efeito estatisticamente significativo ao nível de significância de 5% 

(Tabela 1). 

A partir disso, foi realizado o ajuste do modelo logístico binário com essas variáveis para 

explicar a chance do indivíduo de se ausentar do trabalho e apenas as variáveis idade e escolaridade 

não foram estatisticamente significativas ao nível de significância de 5% (Tabela 2). Por este ajuste 

constatou-se que as pessoas do sexo feminino têm a chance de se ausentarem do trabalho de 1,71 vezes 

maior do que os homens. Quanto ao estado civil, verificou-se que os divorciados, possuem 1,63 vezes 

maior chance de absenteísmo do que os solteiros. Já as pessoas que possuem tempo de trabalho entre 

21 e 30 anos tem 1,5 vezes mais chance de episódios de absência do que os indivíduos que possuem 

menos de 10 anos de serviço (Tabela 2). Além disso, observou-se que as pessoas que possuem cargo 

de chefia têm chance de ausentar do trabalho 32% menor que as pessoas que não possuem cargo de 

chefia, ou seja, os chefes faltam menos. Também se verificou que o grupo “enfermagem” que é 

composto por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem possui a chance de se 

ausentarem do trabalho de 4,14 vezes maior do que os servidores que têm outras ocupações (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Análise multivariada dos fatores associados ao absenteísmo em 

servidores da carreira técnico-administrativa da UFF, 2015. 
 

Variáveis OR IC 95% p-valor 

Sexo     

 Masculino 1 - - 

 Feminino 1,71 (1,37;2,12) <0,001* 

Idade     

 20 a 29 anos 1 - - 

 30 a 49 anos 1,22 (0,75;1,97) 0,420 

 40 a 49 anos 1,38 (0,82;2,31) 0,227 

 50 a 59 anos 1,21 (0,70;2,07) 0,494 

 60 a 69 anos 1,13 (0,62;2,04) 0,695 

Estado civil     

 Solteiro 1 - - 

 Divorciado 1,63 (1,20;2,22) 0,002* 

 Separado judicialmente 0,89 (0,47;1,66) 0,704 

 Viúvo 1,07 (0,50;2,31) 0,857 

 Casado 1,03 (0,83;1,28) 0,803 

Escolaridade  
Ensino fundamental 

   

 incompleto 1 - - 

 Ensino fundamental completo 0,59 (0,28;1,28) 0,181 

 Ensino médio completo 1,16 (0,64;2,11) 0,627 

 Ensino superior completo 1,26 (0,70;2,28) 0,437 

 Outros 0,88 (0,62;2,04) 0,773 

Tempo de trabalho     

 ≤ 10 anos 1 - - 

 11 a 20 anos 1,08 (0,78;1,51) 0,632 

 21 a 30 anos 1,46 (1,02;2,10) 0,040* 

 > 30 anos 1,07 (0,72;1,59) 0,748 

Cargo de chefia     

 Não 1 - - 

 Sim 0,68 (0,51;0,90) 0,006* 

Tipo de ocupação     

 Outras ocupações 1 - - 
 Enfermagem 4,14 (3,32;5,16) <0,001* 

Legenda: OR=Odds Ratio e IC=Intervalo de Confiança *p-valor<0,05 

 

As maiores prevalências de episódios de absência, independente da duração, no ano de 2015, 

foram para o cargo de enfermeiros (37,1%), técnicos de enfermagem (31,7%), seguido por arquivista 

(23,1%) conforme a Figura 3. 



52 
 

Enermagem 

Figura 3. Maiores prevalências de episódios de absência dos servidores de carreiras técnico- administrativas, ambos os 

sexos (UFF, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

As menores prevalências de episódios de absência, independente da duração, no ano de 2015, 

foram constatadas para os cargos de analista de tecnologia da informação (2,0%), técnicos de contabilidade 

(2,4%), seguido por técnico de radiologia (2,9%) conforme a Figura 4. 

Figura 4. Menores prevalências de episódios de absência dos servidores de carreiras técnico- administrativas, ambos os 

sexos (UFF, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Em relação ao sexo, as mulheres faltaram mais ao trabalho, sendo que 31,9% são casadas, como 

demostra a figura 5. O único estado civil em que os homens faltaram mais é o Separado Judicialmente. 

Ressalta-se também que 78,2% dos divorciados são mulheres e 21,8% são homens. 

Figura 5. Distribuição dos servidores da carreira técnico-administrativas da UFF por absenteísmo segundo o estado civil, 

ambos os sexos, em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 
A área de saúde tem como características a absorção de mão de obra feminina, sendo que os 

profissionais de enfermagem respondem por aproximadamente 75% dos trabalhadores dos 

estabelecimentos de saúde, de forma geral e apresentam elevados índices de episódio de absência. Este 

fato pode estar relacionado ao fato de que, na maioria das vezes, cabe às mulheres a responsabilidade 

pelos cuidados dos filhos e afazeres domésticos e esta duplicidade de papéis pode contribuir para a 

incidência destes afastamentos ao trabalho. Outro aspecto relevante que marca o predomínio do gênero 

feminino na enfermagem tem raízes históricas. O cuidado dos doentes, crianças e idosos foi 

direcionado à mulher, desde os princípios da divisão social do trabalho. Neste estudo, tem-se que o 

sexo masculino representa 73% do grupo outras ocupações e 27% está no grupo de enfermagem. Já o 

sexo feminino, está com 51,1% de sua população no grupo outras ocupações e 48,9% no grupo de 

enfermagem, conforme Figura 6, apresentada a seguir. 
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Figura 6. Distribuição dos servidores da carreira técnico-administrativa da UFF por absenteísmo, de ambos 

os sexos, em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Acerca do grau de instrução, constatou-se que as mulheres de nível superior 

apresentam a maior prevalência, com 42,7%. À exceção do nível “ensino fundamental 

incompleto”, no qual os homens tiveram maior ausência, 1,7%, em todos os outro, o sexo 

feminino foi superior ao masculino, conforme Figura 7, abaixo. 

 
Figura 7. Distribuição dos servidores da carreira técnico-administrativa da UFF por absenteísmo 

segundo a escolaridade, ambos os sexos, em 2015 
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Fonte: elaborado pela autora. 
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7. DISCUSSÃO 
 

Este estudo acerca dos trabalhadores da UFF indicou que variáveis de diferentes 

níveis de predição estiveram associadas ao absenteísmo, demonstrando a complexidade 

da determinação desse fenômeno. A ausência em decorrência de licença médica ou 

acidente de trabalho se insere em um contexto de aspectos diferentes e superpostos que 

incluem as características individuais do trabalhador e outros que permeiam suas 

atividades de trabalho. Chances mais elevadas de ausência foram observadas nas pessoas 

do sexo feminino, para estado civil divorciado, para quem tem tempo de trabalho entre 21 

e 30 anos, para os que não são chefes e para os que pertencem ao grupo de ocupação 

enfermagem. 

O sexo feminino apresentou 1,7 vezes maior chance de se ausentar do trabalho. 

Este resultado está aderente à referência bibliográfica, indicando que a mulher tem uma 

tendência a buscar cuidados com a saúde de forma mais rápida e frequente. Estudo acerca 

dos servidores públicos estaduais, das secretarias de Estado da Saúde e da Administração 

do Estado de Santa Catarina, no período de 1995 a 2005, demonstrou que as mulheres 

apresentaram taxas de afastamento mais elevadas que os homens para ambas as 

secretarias. Os maiores índices de doenças e ausências entre mulheres podem ser 

explicados por questões de ordem genéticas e hormonais, por terem mais atenção com a 

saúde, além das interfaces trabalho-família que, na maioria das vezes, sobrecarrega as 

mulheres, além da competitividade com os homens no mercado de trabalho, exigindo 

realização de atividades similares e suas consequentes mudanças no estilo de vida. Em 

outra pesquisa realizada em uma empresa de petróleo na Região Norte-Nordeste do Brasil 

entre 2007 e 2009, o modelo logístico revelou que trabalhadores com incidência média 

de faltas > 5,0% tiveram 2,6 vezes mais chance de ser do sexo feminino. Outro estudo 

realizado na Noruega entre indivíduos de 30 a 60 anos, no período 2001-2005, 

contemplando o total 1,78 milhão de pessoas, apresentou resultado indicando diferença 

de absenteísmo entre homens e mulheres que permanece depois de terem sido controlados 

fatores como presença de crianças na família, gravidez, educação, ocupação e 

remuneração. Dependendo da situação familiar e o tipo de doença, as taxas de entrada das 

mulheres para ausência de doença certificadas são entre 33 e 75% maiores que dos 

homens em condições similares. 

Com referência ao tempo de trabalho, este estudo identificou que as pessoas que 

possuem tempo de trabalho entre 21 e 30 anos tem 1,5 vezes mais chance de episódios de 

absência do que os indivíduos que possuem menos de 10 anos de serviço. Dado que 

encontra respaldo na bibliografia, considerando que várias doenças surgem nas faixas 
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etárias mais elevadas, face ao possível maior desgaste físico e emocional e exposição aos 

riscos ocupacionais das diversas atividades. A pesquisa realizada na Noruega encontrou 

resultados que sugerem que as características do trabalho, salários, horas de trabalho e 

antiguidade representam 11,5% da variação nas taxas esperadas de ausência. 

Acerca do estado civil, para a variável divorciado, encontrou-se a chance de 1,63 

vezes de absenteísmo. Para Markusen et al., o processo de separação / divórcio também 

implica um maior risco de entrada em ausência por doença e tem maior impacto nas 

primeiras 4-8 semanas antes de separação e declina depois que o casal realmente se 

separou. 

Na variável chefia, tem-se que os não chefes se ausentam mais do trabalho. Os 

chefes têm 32% menos chance de absenteísmo. Pesquisas indicam que por terem uma 

agenda flexível, eles conseguem se ausentar sem ter que apresentar atestado. Um estudo 

realizado em Londres, entre funcionários britânicos com idade entre 35 e 55 anos, 

demonstrou que nas grandes organizações, onde a comprovação da doença e sua ausência 

envolvem relatórios e demais providências, aqueles trabalhadores com opção, 

principalmente das hierarquias mais altas, podem preferir dizer que estão trabalhando em 

casa em vez de declararem doentes. 

Com referência ao tipo de ocupação, o grupo enfermagem (composto por 

enfermeiros, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem) apresentou o resultado de 

maior destaque, com 4,14 vezes de chance de se ausentar ao trabalho, o que está 

referenciado em diversos estudos já realizados, que associam esse resultado ao número 

reduzido de profissionais, sobrecarga de trabalho, desgaste físico e psíquico, ansiedade, 

estresse e a tensão pelas atividades de complexidades variadas realizadas em hospitais 

além do esgotamento físico e mental do trabalhador que atua em duas ou mais jornadas 

de trabalho. Estudos de Alves e Godoy relatam que quanto mais baixo o nível hierárquico 

ocupado pelos trabalhadores da equipe de enfermagem, maior a probabilidade de 

afastamentos por motivo de adoecimento, o que pode ser explicado pela natureza do 

trabalho desenvolvido pelo auxiliar de enfermagem com tarefas que exigem maior esforço 

físico, atividades repetitivas e monótonas, contato muito próximo com o sofrimento. 

Registra-se também que a equipe da enfermagem vivencia a falta de preparo para 

enfrentar suas demandas emocionais e a dos pacientes que apresentam diferentes 

problemas de saúde. Outra questão citada foi a ocorrência de maior absenteísmo neste 

grupo entre os profissionais com mais de um vínculo empregatício, sendo que o estudo 

em uma unidade básica do município de Ribeirão Preto (SP) constatou que 56% dos 

trabalhadores que mantinham duplo vínculo empregatício faltavam mais ao trabalho por 

motivo de doença, sendo as principais causas as doenças osteomusculares, impactadas 

pela sobrecarga física e condições ergonômicas insatisfatórias na realização do trabalho, 
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pois os auxiliares e técnicos de enfermagem, durante as atividades de trabalho, auxiliam 

no deslocamento do paciente no leito e fora dele. À medida que colegas de trabalho se 

afastam, há sobrecarga para os demais em uma situação de demanda contínua. 
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8. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 

Foi solicitada à STI a inclusão da Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID) nos arquivos enviados e a referida 

superintendência informou a inexistência desta informação nos arquivos da UFF. 

Não obstante às limitações deste estudo, em especial pela inexistência do CID, 

que poderia fornecer informações sobre concentração de doenças em determinadas 

atividades, os resultados reafirmam a importância e a complexidade para se estudar o 

absenteísmo, que é um fenômeno que precisa ser visualizado sob diversos aspectos. O 

maior conhecimento sobre este assunto pode propiciar reflexões orientadas possibilitando 

a maior satisfação com o trabalho e consequentemente melhor qualidade de vida, visto 

que o trabalho é uma atividade de importância na formação da personalidade e na vida do 

trabalhador. 
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9. CONCLUSÕES 
 

Este estudo acerca do absenteísmo para os servidores técnico-administrativos da 

UFF, no ano de 2015 constatou que as pessoas do sexo feminino têm a chance de se 

ausentar do trabalho de 1,71 vezes maior do que os homens, que o estado civil divorciado 

possui 1,63 vezes maior chance de absenteísmo, do que os solteiros. Já as pessoas que 

possuem tempo de trabalho entre 21 e 30 anos têm 1,5 vezes mais chance de episódios 

de absência do que os indivíduos que possuem menos de 10 anos de serviço. Além disso, 

observou-se que as pessoas que possuem cargo de chefia têm chance de ausentar ao 

trabalho 32% menor que as pessoas que não possuem cargo de chefia, ou seja, os chefes 

faltam menos. Outro fato relevante que o estudo apontou é que o grupo enfermagem que 

é composto por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem possui a 

chance de se ausentar ao trabalho de 4,14 vezes maior do que os servidores que têm 

outras ocupações. Este estudo aponta que o grupo enfermagem merece uma atenção 

especial e análises mais aprofundadas na UFF, permitindo refletir se as condições 

específicas do processo de trabalho dos profissionais de enfermagem podem contribuir 

para o desenvolvimento ou desencadeamento de doenças decorrentes da sobrecarga 

física e mental. 

Os resultados deste estudo possibilitaram conhecer a situação dos afastamentos do 

trabalho por característica do servidor e vem ratificar a necessidade de continuidade de 

pesquisa neste sentido para discutir com os sujeitos dos processos as ações que possam 

otimizar a qualidade de vida e as condições de trabalho satisfatórias sem prejuízo da 

qualidade dos diversos serviços que são realizados na UFF. 

Estas conclusões também foram encontradas em diversos estudos citados neste 

projeto. 
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ANEXO 1  
Quadro 3. Legenda dos tipos de cargos dos servidores de carreiras técnico-administrativa da UFF, ambos os sexos, em 2015 

TIPO DE CARGO 

AÇOUGUEIRO AUXILIAR DE SAUDE FARMACEUTICO 

ADMINISTRADOR AUXILIAR DE TOPOGRAFIA FARMACEUTICO BIOQUIMICO 

ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS AUXILIAR EM ADMINISTRACAO FARMACEUTICO-HABILITACAO 

ALMOXARIFE AUXILIAR OPERACIONAL FISIOTERAPEUTA 

ANALISTA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA FONOAUDIOLOGO 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO BIOLOGO GEOGRAFO 

ARMAZENISTA BIOMEDICO HISTORIADOR 

ARQUITETO E URBANISTA BOMBEIRO HIDRAULICO IMPRESSOR 

ARQUIVISTA CENOTECNICO JARDINEIRO 

ASCENSORISTA CONTADOR JORNALISTA 

ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO CONTINUO MATEMATICO 

ASSISTENTE DE DIRECAO E PRODUCAO CONTRA REGRA MECANICO 

ASSISTENTE DE LABORATORIO CONTRAMESTRE-OFÍCIO MECANICO DE MONTAGEM E MANUTENCAO 

ASSISTENTE DE SOM COPEIRO MEDICO 

ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COSTUREIRO MEDICO VETERINARIO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO COZINHEIRO MEDICO-AREA 

ASSISTENTE SOCIAL DATILOGRAFO DE TEXTOS GRAFICOS MESTRE DE EDIFICACOES E INFRAESTRUTURA 

ATENDENTE DE CONSULTORIO-AREA DESENHISTA TECNICO ESPECIALIZADO MONTADOR-SOLDADOR 

ATENDENTE DE ENFERMAGEM DESENHISTA-PROJETISTA MOTORISTA 

AUDITOR DIRETOR DE ILUMINACAO MUSEOLOGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRETOR DE PRODUCAO MUSICO 

AUXILIAR DE AGROPECUARIA DIRETOR DE PROGRAMA NUTRICIONISTA-HABILITACAO 

AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA ECONOMISTA ODONTOLOGO 

AUXILIAR DE CARPINTARIA EDITOR DE IMAGENS OPERADOR DE CALDEIRA 

AUXILIAR DE COZINHA EDITOR DE PUBLICACOES OPERADOR DE CAMERA DE CINEMA E TV 

AUXILIAR DE CRECHE ELETRICISTA OPERADOR DE EST DE TRATAM AGUA-ESGOTO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA ENCADERNADOR OPERADOR DE LUZ 

AUXILIAR DE ENCANADOR ENGENHEIRO AGRONOMO OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA 

AUXILIAR DE LABORATORIO ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVANDERIA 

AUXILIAR DE NUTRICAO E DIETETICA ENGENHEIRO-AREA OPERADOR DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
AUXILIAR DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATISTICO OPERADOR DE RADIO TELECOMUNICACOES 
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Quadro 3. Legenda dos tipos de cargos dos servidores de carreiras técnico-administrativa da UFF, ambos os sexos, em 2015 (Continuação) 
TIPO DE CARGO 

PEDAGOGO-AREA TECNICO EM EDIFICACOES 

PEDREIRO TECNICO EM ELETRICIDADE 

PINTOR-AREA TECNICO EM ELETROMECANICA 

PORTEIRO TECNICO EM ELETRONICA 

PRODUTOR CULTURAL TECNICO EM ELETROTECNICA 

PROGRAMADOR VISUAL TECNICO EM FARMACIA 

PSICOLOGO-AREA TECNICO EM HIGIENE DENTAL 

PUBLICITARIO TECNICO EM MECANICA 

QUIMICO TECNICO EM METALURGIA 

RECEPCIONISTA TECNICO EM MICROFILMAGEM 

RECREACIONISTA TECNICO EM MOVEIS E ESQUADRIAS 

RELACOES PUBLICAS TECNICO EM NUTRICAO E DIETETICA 

RESTAURADOR-AREA TECNICO EM PROTESE DENTARIA 

REVISOR DE TEXTOS TECNICO EM QUIMICA 

SECRETARIO EXECUTIVO TECNICO EM RADIOLOGIA 

SERVENTE DE LIMPEZA TECNICO EM REABILITACAO OU FISIOTERAPIA 

SERVENTE DE OBRAS TECNICO EM REFRIGERACAO 

SOCIOLOGO TECNICO EM RESTAURACAO 

TEC. EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS TECNICO EM SECRETARIADO 

TEC. EM MANUTENCAO DE AUDIO VIDEO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 

TECNCICO EM FARMACIA TECNICO EM SOM 

TECNICO DE LABORATORIO AREA TECNICO EM TELECOMUNICACAO 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TECNICO EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO 

TECNICO EM AGROPECUARIA TELEFONISTA 

TECNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA TERAPEUTA OCUPACIONAL 

TECNICO EM ARQUIVO TIPOGRAFO 

TECNICO EM ARTES GRAFICAS TORNEIRO MECANICO 

TECNICO EM AUDIOVISUAL TRADUTOR INTÉRPRETE DE LINGUAGEM SINAIS 
TECNICO EM CONTABILIDADE VIGILANTE 
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ANEXO 2 
 

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que teve sua estrutura básica elaborada 

em 1977, resultado do convênio firmado entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas - 

ONU, por intermédio da Organização Internacional do Trabalho - OIT, no Projeto de 

Planejamento de Recursos Humanos (Projeto BRA/70/550), tendo como base a Classificação 

Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO de 1968. (estudo FIOCRUZ). 

Coube a responsabilidade de elaboração e atualização da CBO ao MTE, com base legal 

nas Portarias nº 3.654, de 24.11.1977 e nº 1.334, de 21.12.1994. É referência obrigatória dos 

registros administrativos que informam os diversos programas da política de trabalho do País. 

É ferramenta fundamental para as estatísticas de emprego-desemprego, para o estudo das taxas 

de natalidade e mortalidade das ocupações, para o planejamento das reconversões e 

requalificações ocupacionais, na elaboração de currículos, no planejamento da educação 

profissional, no rastreamento de vagas, dos serviços de intermediação de mão-de-obra. 

No Brasil, até então, as informações administrativas relativas às ocupações eram 

codificadas seguindo a estrutura da CBO. Entretanto, os dados censitários e as pesquisas 

domiciliares seguiam uma outra nomenclatura. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE possuía uma nomenclatura própria, sem descrições. 

A multiplicidade de classificações ocupacionais usadas no Brasil dificultava a 

comparabilidade entre os usuários de diferentes fontes de informações produzidas no território 

nacional, com o agravante de dificultar a comparação dessas estatísticas com aquelas geradas 

em outros países. O trabalho inicial constituiu-se no esforço de articulação entre os órgãos 

brasileiros que usavam diferentes classificações de ocupação, na tentativa de unificá-las. 

Em 1994 foi instituída a Comissão Nacional de Classificações - CONCLA, organismo 

interministerial cujo papel é unificar as classificações usadas no território nacional. A partir daí 

iniciou-se um trabalho conjunto do MTE e o IBGE no sentido de construir uma classificação 

única, conforme descrito abaixo. 

 
Estrutura CBO2002 

Grande Grupo: é a categoria de classificação mais agregada. Reúnem amplas áreas de 

emprego, mais do que tipos específicos de trabalho. Por força de sua amplitude, nem sempre se 

estabelecem inter-relações dos conjuntos aí reunidos. 

Informações sobre os Grandes de Grupos (GG) 
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GG 1 - MEMBROS SUPERIORES DO PODER PÚBLICO, DIRIGENTES DE 

ORGANIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E DE EMPRESA E GERENTES 

Este grande grupo compreende profissões cujas atividades principais consistem em definir e 

formular políticas de governo, leis e regulamentos, fiscalizar a aplicação dos mesmos, 

representar as diversas esferas de governo e atuar em seu nome, preparar, orientar e coordenar 

as políticas e as atividades de uma empresa ou de uma instituição, seus departamentos e serviços 

internos. Estes profissionais não possuem um nível de competência pré-definido na 

Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). Refletem diferentes 

atividades e distintos graus de autoridade, de todas as esferas de governo e esferas de 

organização, empresarial, institucional e religiosa do país, tais como legisladores, 

governadores, prefeitos, dirigentes sindicais, dirigentes de empresas, chefes de pequenas 

populações indígenas e dirigentes de instituições religiosas. 

Este grande grupo compreende: Membros superiores e dirigentes do poder público; Dirigentes 

de empresas e organizações (exceto de interesse público); Dirigentes e Gerentes em empresas 

de serviços de saúde, de educação, ou de serviços culturais, sociais e pessoais; Gerentes. 

Este grande grupo não compreende: Dirigentes das forças armadas (GG 0) 

(1) Há quatro níveis de competências associados à CBO 2002. O nível 4 reúne os profissionais 

de nível superior constantes do GG 2. O nível 3 refere-se aos técnicos e profissionais de nível 

médio, constantes do GG 3. Os GGs 4, 5, 6, 7, 8 e 9 majoritariamente referem-se aos 

trabalhadores de nível 2. Os trabalhadores elementares (nível de competência 1) encontram-se 

identificados em algumas famílias dos GGs 4, 5, 6 e 9. Diferentemente da CIUO 88 que reserva 

o GG 9 aos trabalhadores não qualificados, a CBO 2002 destinou-o aos trabalhadores da 

manutenção, segmento crescente no mercado de trabalho. Há dois grandes grupos para os quais 

não são associados níveis de competência, dada a sua heterogeneidade: o que se refere aos 

dirigentes (grande grupo 1) e o que se refere às forças armadas, bombeiros e polícia militar (GG 

0). 

GG 2 - PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho conhecimentos profissionais de alto nível e experiência em matéria de ciências 

físicas, biológicas, sociais e humanas. Também está incluído neste grande grupo pessoal das 

artes e desportos, cujo exercício profissional requer alto nível de competência como, por 

exemplo maestros, músicos, dentre outros. Suas atividades consistem em ampliar o acervo de 

conhecimentos científicos e intelectuais, por meio de pesquisas; aplicar conceitos e teorias para 

solução de problemas ou por meio da educação, assegurar a difusão sistemática desses 
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conhecimentos. A maioria das ocupações deste grande grupo requer competências nível 4 da 

Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). 

Este grande grupo compreende: Pesquisadores e profissionais policientíficos; Profissionais das 

ciências exatas, físicas e da engenharia; Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins; 

Profissionais do ensino; Profissionais das ciências jurídicas; Profissionais das ciências sociais 

e humanas; comunicadores, artistas e religiosos. 

Este grande grupo não compreende: Trabalhadores de qualquer outro nível de competência 

profissional que apoia trabalhos artísticos como, por exemplo, camareira de teatro e técnico de 

som. 

(1) Há quatro níveis de competências associados à CBO 2002. O nível 4 reúne os profissionais 

de nível superior constantes do GG 2. O nível 3 refere-se aos técnicos e profissionais de nível 

médio, constantes do GG 3. Os GGs 4, 5, 6, 7, 8 e 9 majoritariamente se referem aos 

trabalhadores de nível 2. Os trabalhadores elementares (nível de competência 1) encontram-se 

identificados em algumas famílias dos GGs 4, 5, 6 e 9. Diferentemente da CIUO 88 que reserva 

o GG 9 aos trabalhadores não qualificados, a CBO 2002 destinou-o aos trabalhadores da 

manutenção, segmento crescente no mercado de trabalho. Há dois grandes grupos para os quais 

não são associados níveis de competência, dada a sua heterogeneidade: o que se refere aos 

dirigentes (grande grupo 1) e o que se refere às forças armadas, bombeiros e polícia militar (GG 

0). 

GG 3 - TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem, para seu 

desempenho, conhecimentos técnicos e experiência de uma ou várias disciplinas das ciências 

físicas e biológicas ou das ciências sociais e humanas. Essas atividades consistem em 

desempenhar trabalhos técnicos relacionados com a aplicação dos conceitos e métodos em 

relação às esferas já mencionadas referentes à educação de nível médio. A maioria das 

ocupações deste grande grupo relaciona-se ao nível 3 de competência da Classificação 

Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). 

Este grande grupo compreende: Técnicos polivalentes (2); Técnicos de nível médio das ciências 

físicas, químicas, engenharia e afins; Técnicos de nível médio das ciências biológicas, 

bioquímicas, da saúde e afins; Professores leigos e de nível médio; Técnicos de nível médio em 

serviços de transportes; Técnicos de nível médio nas ciências administrativas; Técnicos de nível 

médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos; Outros técnicos de nível médio 

(3). 
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Este grande grupo não compreende: Profissionais de nível superior cuja denominação de 

"técnico" foi consagrada no mercado. 

(1) Há quatro níveis de competências associados à CBO 2002. O nível 4 reúne os profissionais 

de nível superior constantes do GG 2. O nível 3 refere-se aos técnicos e profissionais de nível 

médio, constantes do GG 3. Os GGs 4, 5, 6, 7, 8 e 9 majoritariamente referem-se aos 

trabalhadores de nível 2. Os trabalhadores elementares (nível de competência 1) encontram-se 

identificados em algumas famílias dos GGs 4, 5, 6 e 9. Diferentemente da CIUO 88 que reserva 

o GG 9 aos trabalhadores não qualificados, a CBO 2002 destinou-o aos trabalhadores da 

manutenção, segmento crescente no mercado de trabalho. Há dois grandes grupos para os quais 

não são associados níveis de competência, dada a sua heterogeneidade: o que se refere aos 

dirigentes (grande grupo 1) e o que se refere às forças armadas, bombeiros e polícia militar (GG 

0). 

(2) Técnicos polivalentes: vários domínios de conhecimentos técnicos, por exemplo, 

mecatrônica. 

(3) Outros técnicos de nível médio como, por exemplo, técnicos de apoio à pesquisa e 

desenvolvimento. 

GG 4 - TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Este grande grupo compreende dois subtipos. Aqueles que realizam trabalhos burocráticos, sem 

contato constante com o público e trabalhadores administrativos de atendimento ao público. O 

primeiro subtipo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho conhecimentos e experiência necessários para ordenar, armazenar, computar e 

recuperar informações. As atividades consistem em realizar trabalho de secretaria, digitar e/ ou 

escanear e reproduzir textos e dados em computadores, realizar outros tipos de operação em 

equipamentos de escritório. O segundo subtipo compreende atividades de fornecimento de 

serviços a clientes como os realizados por auxiliares de biblioteca, documentação e correios, 

operadores de caixa, atendentes etc. A maioria das ocupações deste grande grupo requer 

competência de nível 2 da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). 

Este grande grupo compreende: Escriturários; Trabalhadores de atendimento ao público. 

Este grande grupo não compreende: Trabalhadores administrativos e de atendimento ao público 

cujas atividades são complexas e requerem aplicação de conhecimentos profissionalizantes 

obtidos em formação de escolas técnicas e de nível superior. 

(1) Há quatro níveis de competências associados à CBO 2002. O nível 4 reúne os profissionais 

de nível superior constantes do GG 2. O nível 3 refere-se aos técnicos e profissionais de nível 

médio, constantes do GG 3. Os GGs 4, 5, 6, 7, 8 e 9  majoritariamente se referem aos 
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trabalhadores de nível 2. Os trabalhadores elementares (nível de competência 1) encontram-se 

identificados em algumas famílias dos GGs 4, 5, 6 e 9. Diferentemente da CIUO 88 que reserva 

o GG 9 aos trabalhadores não qualificados, a CBO 2002 destinou-o aos trabalhadores da 

manutenção, segmento crescente no mercado de trabalho. Há dois grandes grupos para os quais 

não são associados níveis de competência, dada a sua heterogeneidade: o que se refere aos 

dirigentes (grande grupo 1) e o que se refere às forças armadas, bombeiros e polícia militar (GG 

0). 

GG 5 - TRABALHADORES DOS SERVIÇOS, VENDEDORES DO COMÉRCIO EM 

LOJAS E MERCADOS 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas tarefas principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e a experiência necessários para a prestações de serviços às 

pessoas, serviços de proteção e segurança ou a venda de mercadorias em comércio e mercados. 

Tais atividades consistem em serviços relacionados a viagens, trabalhos domésticos, 

restaurantes e cuidados pessoais, proteção às pessoas e bens e a manutenção da ordem pública, 

venda de mercadorias em comércio e mercados. A maioria das ocupações deste grande grupo 

requer competências de nível 2 da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 

88 (1). 

Este grande grupo compreende: Trabalhadores dos serviços; Vendedores e prestadores de 

serviços do comércio. 

Este grande grupo não compreende: Trabalhadores de prestação de serviços e do comércio cujas 

atividades são complexas e requerem aplicação de conhecimentos profissionalizantes obtidos 

em formação de escolas técnicas ou de nível superior. 

(1) Há quatro níveis de competências associados à CBO 2002. O nível 4 reúne os profissionais 

de nível superior constantes do GG 2. O nível 3 refere-se aos técnicos e profissionais de nível 

médio, constantes do GG 3. Os GGs 4, 5, 6, 7, 8 e 9 majoritariamente se referem aos 

trabalhadores de nível 2. Os trabalhadores elementares (nível de competência 1) encontram-se 

identificados em algumas famílias dos GGs 4, 5, 6 e 9. Diferentemente da CIUO 88 que reserva 

o GG 9 aos trabalhadores não qualificados, a CBO 2002 destinou-o aos trabalhadores da 

manutenção, segmento crescente no mercado de trabalho. Há dois grandes grupos para os quais 

não são associados níveis de competência, dada a sua heterogeneidade: o que se refere aos 

dirigentes (grande grupo 1) e o que se refere às forças armadas, bombeiros e polícia militar (GG 

0). 

GG 6 - TRABALHADORES AGROPECUÁRIOS, FLORESTAIS E DA PESCA 
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Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e a experiência necessários para a obtenção de produtos da 

agricultura, da silvicultura e da pesca. Suas atividades consistem em praticar a agricultura a fim 

de obter seus produtos, criar ou caçar animais, pescar ou criar peixes, conservar e plantar 

florestas e em vender, quando se trata dos trabalhadores dedicados à agricultura e à pesca 

comerciais, produtos a compradores, a organismos de comercialização ou em mercados. A 

maioria das ocupações deste grande grupo requer competências de segundo grau, segundo a 

definição da Classificação Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO 88 (1). 

Este grande grupo compreende: Produtores na exploração agropecuária (2); Trabalhadores na 

exploração agropecuária; pescadores e extrativistas florestais; 

Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal. 

Este grande grupo não compreende: Técnicos agropecuários (nível médio - GG 3); Profissionais 

da agricultura de nível superior (GG 2); Diretores e gerentes de atividades agropecuárias (GG 

1). 

(1) Há quatro níveis de competências associados à CBO 2002. O nível 4 reúne os profissionais 

de nível superior constantes do GG 2. O nível 3 refere-se aos técnicos e profissionais de nível 

médio, constantes do GG 3. Os GGs 4, 5, 6, 7, 8 e 9 majoritariamente se referem aos 

trabalhadores de nível 2. Os trabalhadores elementares (nível de competência 1) encontram-se 

identificados em algumas famílias dos GGs 4, 5, 6 e 9. Diferentemente da CIUO 88, que reserva 

o GG 9 aos trabalhadores não qualificados, a CBO 2002 destinou-o aos trabalhadores da 

manutenção, segmento crescente no mercado de trabalho. Há dois grandes grupos para os quais 

não são associados níveis de competência, dada a sua heterogeneidade: o que se refere aos 

dirigentes (grande grupo 1) e o que se refere às forças armadas, bombeiros e polícia militar (GG 

0). 

(2) Produtores na exploração agropecuária (que trabalham na atividade fim). 

GG 7 - TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e as atividades necessários para produzir bens e serviços 

industriais. O GG 7 concentra os trabalhadores de produção extrativa, da construção civil e da 

produção industrial de processos discretos, que mobilizam habilidades psicomotoras e mentais 

voltadas primordialmente à forma dos produtos, enquanto no GG 8 concentram-se os 

trabalhadores que operam processos industriais contínuos, que demandam habilidades mentais 

de controle de variáveis físico-químicas de processos. 
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Este grande grupo compreende: Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil; 

Trabalhadores da transformação de metais e compósitos; Trabalhadores da fabricação e 

instalação eletroeletrônica; Montadores de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais; 

Joalheiros, vidreiros, ceramistas e afins; Trabalhadores das indústrias têxteis, do curtimento, do 

vestuário e das artes gráficas; Trabalhadores das indústrias de madeira e do mobiliário; 

Trabalhadores de funções transversais (1). 

Este grande grupo não compreende: Trabalhadores de produção de bens e serviços industriais 

e de manutenção cujas atividades são complexas e requerem aplicação de conhecimentos 

profissionalizantes obtidos em formação de escolas técnicas ou de nível superior. Há uma zona 

de sobreposição entre supervisores de primeira linha e técnicos. A CBO 2002 optou pela 

inclusão dos supervisores junto com os seus supervisionados, para facilitar o processo de 

codificação, uma vez que a maioria é oriunda das mesmas ocupações que supervisionam, após 

longos anos de experiência profissional. 

(1) Trabalhadores de funções transversais (tais como operadores de robôs, de veículos operados 

e controlados remotamente, condutores de equipamento de elevação e movimentação de cargas 

etc.). 

GG 8 - TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu 

desempenho os conhecimentos e as atividades necessários para produzir bens e serviços 

industriais. O GG 7 concentra os trabalhadores de produção extrativa, da construção civil e da 

produção industrial de processos discretos, que mobilizam habilidades psicomotoras e mentais 

voltadas primordialmente à forma dos produtos, enquanto no GG 8 concentram-se os 

trabalhadores que operam processos industriais contínuos, que demandam habilidades mentais 

de controle de variáveis físico-químicas de processos. 

Este grande grupo compreende: Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras 

indústrias; Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção; 

Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose e papel; Trabalhadores da 

fabricação de alimentos, bebidas e fumo; Operadores de produção, captação, tratamento e 

distribuição (energia, água e utilidades). 

Este grande grupo não compreende: Trabalhadores de produção de bens e serviços industriais 

e de manutenção cujas atividades são complexas e requerem aplicação de conhecimentos 

profissionalizantes obtidos em formação de escolas técnicas ou de nível superior. Há uma zona 

de sobreposição entre supervisores de primeira linha e técnicos. A CBO 2002 optou pela 

inclusão dos supervisores junto com os seus supervisionados para facilitar o processo de 
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codificação, uma vez que a maioria é oriunda das mesmas ocupações que supervisionam, após 

longos anos de experiência profissional. 

GG 9 - TRABALHADORES DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Este grande grupo compreende as ocupações cujas atividades principais requerem, para seu 

desempenho, os conhecimentos e as atividades necessários para reparar e manter toda a sorte 

de bens e equipamentos, seja para uso pessoal, de instituições, empresas e do governo. 

Este grande grupo compreende: Operadores de outras instalações industriais; Trabalhadores em 

serviços de reparação e manutenção mecânica; Polimantenedores; outros trabalhadores da 

conservação, manutenção e reparação. 

Este grande grupo não compreende: Trabalhadores de manutenção cujo exercício das atividades 

mobiliza conhecimentos técnicos profissionalizantes que são próprios da formação técnica de 

ensino médio ou superior. 

GG 10 - MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS, POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES 

Este grande grupo compreende as ocupações vinculadas às Forças Armadas, que é composta 

por pessoas que, por decisão própria ou obrigação, prestam normalmente serviços nas diferentes 

armas e em serviços auxiliares e não desfrutam da liberdade de aceitar um emprego civil. 

Integram os membros do exército, da marinha e da aeronáutica e outros serviços assim como 

as pessoas recrutadas compulsoriamente para cumprir o serviço militar. Também faz parte deste 

grande grupo policiais e bombeiros militares. Esse grande grupo é heterogêneo no que se refere 

ao nível de competência de seus membros, englobando diferentes esferas de autoridade. 

Este grande grupo compreende: Membros das Forças Armadas; Policiais militares; Bombeiros 

militares. 

Este grande grupo não compreende: Policiais civis; oficiais da marinha mercante. 
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APÊNDICE 

Quadro 4. Resumo da revisão bibliográfica 
Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 

1)Ferreira 

RC; Griep 

RH; 

Fonseca 

MJM; 

Rotenberg 

L, 2012. 

1.509 

trabalhadores de 

três hospitais 

públicos no 

município do Rio 

de Janeiro. 

 

 

Analisar 

fatores 

associados ao 

absenteísmo 

por doença 

autorreferido 

em 

trabalhadores 

de 

enfermagem. 

 

Sexo, idade, escolaridade, situação conjugal, 

filhos menores de 18 anos, renda per capita, 

raça/cor autorreferida; categoria profissional, 

vínculo empregatício, número de empregos, 

trabalho noturno e horas dedicadas ao trabalho 

doméstico, tabagismo, IMC categórico, atividade 

física semanal, consumo de bebida alcoólica; 

condições/hábitos de saúde: doenças 

osteomusculares, hipertensão arterial, situação de 

saúde autorreferida, distúrbio psíquico menor e 

insônia. 

Este estudo identificou que as prevalências de absenteísmo por doença 

nos últimos 12 meses foram de 20,3% e 16,6% considerando poucos e 

muitos dias de ausência, respectivamente. O transporte e a 

movimentação de pacientes e equipamentos e a longa permanência em 

pé durante a assistência, associados à má postura corporal e 

inadequação do espaço físico e mobiliário foram  apontados como 

fatores de risco ergonômico responsáveis por danos à saúde, com 

aumento das taxas de absenteísmo. Constatou-se que o absenteísmo é 

um  fenômeno que merece ser analisado conisderando os aspectos do 

processo de trabalho, da cultura organizacional e outros fatores 

diretamente relacionados à saúde de trabalhadores de enfermagem. A 

abordagem multifatorial do absenteísmo e de sua redução é essencial 

para reduzir gastos econômicos, aumentar a satisfação com o trabalho e 

melhorar a qualidade da assistência. 

2)Oenning 

NSX; 

Carvalho 

FM; Lima 

VMC, 2012 

 

Estudo caso-

controle (120 

casos e 656 

controles) 

aninhado 

a um estudo de 

coorte 

retrospectivo com 

todos os 

trabalhadores de 

uma empresa de 

petróleo na 

Região Norte-

Nordeste do 

Brasil entre 2007 

e 2009. 

Identificar 

fatores de 

risco para o 

absenteísmo  

 

Sexo, cargo, idade, tempo de atuação, regime de 

trabalho, tabagismo, hipertensão arterial, índice 

de massa corporal, atividade física, risco 

coronariano, sono, glicemia, diabetes não 

controlado, doença do aparelho cardiovascular, 

digestivo, aparelho locomotor, neurológica, 

neoplasia, posturas forçadas no trabalho, 

satisfação com o trabalho, relacionamento com a 

chefia e atenção concentrada no trabalho. 

 

O modelo logístico revelou que trabalhadores com incidência média de 

faltas > 5,0% tiveram 2,6 vezes mais chance de ser do sexo feminino; 

2,0 vezes mais chance de ser fumante; 1,8 vez mais chance de ser ex-

fumante, 2,2 vezes mais chance de relatar sono anormal e 10,5 vezes 

mais chance de estarem insatisfeitos com o trabalho do que 

trabalhadores com incidência média de faltas ≤ 5,0% no período. 

Os resultados demonstraram que ser do sexo feminino, ser fumante ou 

ex-fumante, estar insatisfeito com o trabalho e relatar sono anormal são 

bons preditores de ausência ao trabalho por doença. 
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Quadro 4: Resumo da revisão bibliográfica (Continuação) 
Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 

3)Markusse

n S; Røed 

K; 

Røgeberg 

OJ.; Gaure 

S, 2009 

População de análise é 

composta por todos os 

indivíduos empregados 

na Noruega entre 30 e 

60 anos no período 

2001-2005.   No total 

1,78 milhão de 

indivíduos e 3,7 milhões 

de ausência 

estão incluídos. 

O objetivo deste 

trabalho é 

examinar as 

origens da 

variação 

observada no 

absenteísmo na 

Noruega ao longo 

do tempo e do 

espaço. 

1)Fatores individuais (gênero, 

idade, situação familiar, horário de 

trabalho, nacionalidade, 

educação,/ profissão, renda, 

riqueza e eventos familiares; 

2) Características do local de 

trabalho (indústria, tamanho, 

volume de negócios, redução de 

pessoal e situação de emprego); 3) 

Ambiente econômico local (taxa 

de emprego); 

4) Características do médico 

(idade, sexo, especialização, 

número de pacientes, número de 

pacientes e grau de competição). 

 

 

Os resultados apresentados neste artigo mostram que a grande maioria dos 

funcionários (80 %) em média, estará ausente (certificado por um médico) 

em menos de 1% dos dias úteis devido a doenças menores  e facilmente 

verificáveis, como infecções respiratórias e doenças de vírus. Em contraste, 

a ausência por doença potencialmente mais grave, e menos verificáveis, 

como doenças de distúrbios musculoesqueléticos e mentais, é distribuída de 

forma desigual entre os funcionários e até 10% da força de trabalho pode 

estar ausente mais de 15% do tempo.  Os pesquisadores consideraram 

surpreendente o fato de que a ausência diminuiu fortemente com a idade até 

cerca de 45 anos, mesmo quando se controlou todos os fatores que 

tipicamente causam maior ausência entre os funcionários mais jovens, como 

a responsabilidade para filhos próprios e pais que precisam de cuidados. O 

gênero também apresentou destaque na avaliação, pois dependendo da 

situação familiar e o tipo de doença, as taxas de entrada das mulheres para 

ausência de doença certificadas são entre 33 e 75 por cento maiores que os 

homens em condições similares. Dado que os ganhos de praticamente todos 

os funcionários na Noruega são segurados a 100% contra a ausência de 

doença até um ano, não se pode afirmar a intensidade da resposta em relação 

aos incentivos financeiros e ausência. 

4) Cunha 

JB; 

Blank 

VLG; 

Boing AF, 

2009 

 

Servidores públicos 

estaduais, das 

secretarias de Estado  

da Saúde e da 

Administração do 

Estado de Santa 

Catarina, no período de 

1995 a 2005.  

 

10.435 servidores 

Analisar a 

tendência 

temporal  

das taxas de 

afastamento do 

trabalho por  

problemas de 

saúde de 

servidores públi 

cos estaduais 

 

Sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, cor ou raça, faixa 

salarial, tempo de trabalho, dias de 

afastamento, lotação, cargo, 

diagnóstico médico e secretaria. 

Da mesma base de dados foi 

obtido o número de servidores 

lotados, por sexo, em cada órgão, 

no mês de julho de cada ano do 

estudo. 

 

Estudo apontou predomínio de ausências devido a transtornos mentais e 

doenças do sistema osteomuscular, que exigem maior tempo de recuperação 

para o retorno ao trabalho, sugerindo que a investigação de fatores 

associados ao adoecimento é fundamental para definir políticas de saúde do 

servidor.  

As mulheres apresentaram taxas de afastamento mais elevadas do que os 

homens em ambas as secretarias. O adoecimento e afastamentos entre as 

mulheres pode ter explicações genéticas e hormonais, na autopercepção da 

saúde, na maior utilização dos serviços de saúde, além dos impactos da 

dupla responsabilidade trabalho-família que são maiores para as mulheres, 

bem como a competitividade com os homens no mercado de trabalho e 

realização de atividades similares. 
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Quadro 4: Resumo da revisão bibliográfica (Continuação) 

Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 

 

 

 

 

 

5)Branco M I.A; W 

Shannon; LB 

Schultz; IZ Murray; 

E Bradley, 2015. 

A parceria acadêmico- 

comunitária/ACP foi composta 

por pesquisadores em três 

universidades da Colúmbia 

Britânica, Canadá e três 

parceiros comunitários que 

compuseram conhecimentos 

de duas organizações de saúde 

e segurança ocupacional e uma 

confiança de saúde e bem-estar 

sem fins lucrativos que oferece 

benefícios grupais de saúde e 

bem-estar para mais de 100 mil 

funcionários no setor de 

cuidados de saúde e serviços 

sociais. 

 

Identificar riscos e fatores de 

proteção de incapacidade de 

trabalhador que afetem a 

ausência relacionada ao 

trabalho em condições 

comuns de saúde. As partes 

estavam interessadas no 

desenvolvimento de políticas 

e princípios fundamentados 

em evidências relevantes em 

toda uma variedade de 

condições de saúde comuns 

que poderiam ser utilizadas 

visando a prevenção da 

deficiência. 

 
 

Número    de 

dependentes, 

condição 

econômica, estado 

civil,   nível 

educacional, tipo 

de residência 

(rural ou urbana), 

gênero, idade no 

início da lesão, 

origem  étnica, 

peso e uso de 

medicamentos. 

No que diz respeito aos fatores trabalhistas não modificáveis com 

evidência moderada, o status não casado, o sexo feminino e a presença de 

condições respiratórias foram determinados como preditores de 

deficiência no local de trabalho. Destes fatores, apenas o sexo feminino 

apresentou consistência em uma variedade de doenças e lesões. Em 

contrapartida, o estado não casado foi demonstrado em relação a condições 

de saúde mental e lesão da medula espinhal e a presença de condições 

respiratórias foi demonstrada apenas com respeito a doenças respiratórias 

relacionadas. A síntese descobriu que há um risco aumentado de 

incapacidade em situações em que os trabalhadores experimentam 

educação mais baixa, idade avançada, dificuldade emocional, mau 

funcionamento pessoal, diminuição do funcionamento físico, sintomas 

psicológicos, excesso de peso e maior histórico de licença por doença. A 

análise também apontou que existe um risco aumentado de incapacidade 

fisiológica em situações em que os trabalhadores apresentam status não- 

branco (devido à discriminação) e fatores clínicos e / ou complicados 
aumentados. 

 

 

 

6)Asay GRB; Roy 

K;  Lang  JE; Payne 

RL; Howard DH, 

2016. 

 
Força de trabalho dos EUA. 

Analisou-se o absenteísmo de 

2008 a 2011 utilizando 

amostras dos entrevistados 

com idade entre 18 e 64 anos, 

que estavam continuamente 

matriculados nas bases de 

dados e empregados pelo 

menos 1 ano. 

 

 
Estimar a associação entre 

absenteísmo e cinco 

condições: 3 fatores de risco 

(obesidade, tabagismo e 

inatividade física) e duas 

doenças crônicas 

(hipertensão e diabetes). 

 
 

Três fatores de 

risco (tabagismo, 

inatividade física 

e obesidade) e 

duas doenças 

crônicas 

(hipertensão e 

diabetes). 

Estima-se que os custos de absenteísmo associados a cada uma das cinco 

condições: hipertensão, diabetes, tabagismo, inatividade física e obesidade 

foram maiores que US $ 2 bilhões por ano, por condição. 

Não foi possível determinar a partir desses dados se os empregadores 

assumem esse custo através de menores lucros ou empregados suportam o 

custo através de salários mais baixos. Acredita-se que as estimativas do 

absenteísmo são semelhantes para os dois conjuntos de dados, exceto para 

inatividade física e obesidade. Encontramos evidências sólidas de que 

fatores de risco e doenças crônicas estão fortemente associados ao 

aumento do absenteísmo dos funcionários. Os programas de bem-estar no 

local de trabalho têm potencial para reduzir os recursos médicos e custos 

de absenteísmo. 



75 
 

Quadro 4: Resumo da revisão bibliográfica (Continuação) 

Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 

7)Ferrie J E; M; 

Kivima¨ki; Head J; 

Shipley M J; 

Vahtera J; Marmot 

M G, 2004. 

2.406 mulheres e 5.589 homens, 

participantes do estudo Whitehall II 

de funcionários públicos britânicos, 

de escritório com sede em Londres, 

entre 35 e 55 anos, trabalhando em 

20 departamentos de serviços. 

Comparar os dias 

de ausência por 

doença auto-

relatados nos 

últimos 12 meses 

com ausências 

registradas pelos 

empregadores no 

mesmo período. 

Idade, sexo, grau de 

emprego (divididos 

nas categorias 

administrativo / 

profissional / 

executivo e suporte). 

Encontrou-se um resultado considerado satisfatório entre o número de 

dias de ausência de doença auto-relatados por ano e número de dias 

registrados. O número médio de dias para ambos os sexos aumenta com a 

idade, com um pequeno afastamento entre mulheres com idades entre 50 

e 55 anos. A proporção de participantes com diferença entre as duas 

medidas de ausência de doença são consistentemente maiores para 

mulheres do que homens. Parte dessa diferença de sexo é explicada por 

grau de emprego e o número médio de registros e dias relatados de 

ausência. Os dados demonstram que o resultado entre auto-relato e 

número gravado de dias de ausência de doença ao longo de um período de 

12 meses foi considerado razoavelmente bom e as duas medidas 

predisseram o estado de saúde.  

8)Fernandes C; 

Pereira A. 

Centro de Apoio 

Tecnológico à 

Indústria 

Metalomecânica, 

Porto, Portugal. 

Universidade de 

Aveiro, Aveiro, 

Portugal., 2012 

Estudo com 51.894 pessoas, de nove 

nacionalidades diferentes. As 

nacionalidades mais representadas 

eram dinamarquesas, mencionadas 

em nove dos 22 estudos, sueco e 

holandês, ambos presentes em 

quatro estudos, seguidos por 

trabalhadores da Alemanha e 

Espanha em três estudos. Os 

trabalhadores da Suíça estavam 

presentes em dois estudos e  Polônia 

e China, em um. A população 

trabalhadora em geral prevaleceu no 

estudo (48,0%), seguida por 

profissionais de saúde (33,0%) e 

funcionários dos serviços prisionais 

(14,0%) além de funcionários 

públicos, hoteleiros, músicos, 

serviços e agricultores. 

Analisar a 

literatura 

científica sobre os 

efeitos da 

exposição a 

fatores de risco 

psicossociais em 

contextos de 

trabalho. 

Gênero, idade, status 

socioeconômico, 

demandas trabalhistas, 

conteúdo do trabalho, 

relações sociais, 

liderança, interface 

trabalho-indivíduo, 

valores no local de 

trabalho, respeito, 

personalidade, saúde e 

bem-estar e 

comportamentos 

ofensivos. 

O estilo de liderança que não valoriza os trabalhadores e as más práticas 

de gestão por parte dos gestores como: exigência de horários acima de 40 

horas por semana, trabalho por turnos, horas extras não remuneradas, 

trabalhar métodos não relatados, pouca autonomia, impossibilidade de 

desenvolvimento de carreira e carga de trabalho excessiva, mostraram 

efeitos prejudiciais no ambiente organizacional psicossocial e no bem-

estar individual dos trabalhadores. A interface de trabalho e vida familiar 

foi um fator importante para a compreensão do conflito entre o trabalho e 

o lar. As exigências do trabalho e da família aumentaram a necessidade de 

uma gestão eficaz do tempo pelo trabalhador e podem levar a conflitos 

temporais e a impossibilidade de conciliar essas demandas, com maior 

interferência identificada em mulheres. Este fator se apresentou como um 

risco aumentado em caso de relações interpessoais ruins com colegas de 

trabalho e falta de organização.  Foi verificada  recuperação fraca nos 

setores com altas demandas e insegurança na estação de trabalho, levando 

à deterioração da saúde em geral e baixa produtividade dos trabalhadores. 

As mulheres apresentaram maiores demandas trabalhistas e níveis mais 

altos de sintomas de estresse quando comparados com homens com 

funções e tarefas similares. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandes%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27253900
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Quadro 4: Resumo da revisão bibliográfica (Continuação) 

Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 

9) 

Solange Vianna 

Dall’Orto; Gabriela 

de Brito Martins; 

Oswaldo Cruz 

Sobrinho. 

 

 

2011 

A pesquisa foi realizada na 

Universidade Federal do Espírito 

Santo/UFES e a população 

estudada foi composta do universo 

dos trabalhadores dessa 

instituição, distribuídos pelos seus 

quatro campus, dois deles 

localizados na capital Vitória e os 

outros dois no interior do estado. 

Fez parte da pesquisa, enquanto 

sujeitos, o conjunto de 

trabalhadores ativos afastados por 

licença para tratar da própria 

saúde, dentro do intervalo de 24 

(vinte e quatro) meses, período 

histórico utilizado como referência 

para a coleta e análise dos dados. 

Verificar as causas e o 

quantitativo de dias 

não trabalhados ou 

“perdidos” por 

servidores da 

Universidade Federal 

do Espírito Santo. 

Doenças: 

Osteomusculares, 

Transtornos Mentais, 

Neoplasias e 

Aparelho Circulatório 

Constatou-se nese estudo que no período entre março/2007 e 

fevereiro/2009, ocorreram 1.019 afastamentos por licença médica, 

totalizando 32.133 dias de ausência ao trabalho. Esse resultado indicou 

que cerca de 45 servidores estavam ausentes ao trabalho para tratamento 

da própria saúde no período de doze meses e de 90 servidores dentro do 

período pesquisado (2 anos), representando cerca de 3% do quadro de 

servidores da Instituição. Há indícios de que este resultado possa ser maior, 

pois há relatos que diversos servidores se afastam por motivo de saúde sem 

apresentar atestados, não gerando dados referentes às licenças, além dos 

atestados recusados pela Junta Médica Pericial, que não são registrados.  

Este estudo apontou que, após análise das causas das ausências registradas, 

excluídas as causas externas, tem-se que 29,68% dos afastamentos estão 

relacionadas a transtornos mentais e comportamentais, seguido pelas 

doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo, com 29,53%,  e na 

sequência pelas neoplasias com 11,58%  e doenças do aparelho 

circulatório, com  11,48%.  

10) 

Márcia Valesca 

Leitão Carvalho. 

 

 

2009 

Servidores do Superior Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal, 

período de 01/01/09  a 31/12/09. 

Havia no STJ, no ano de 2009, um 

total de 2780 (dois mil setecentos 

e oitenta) servidores ativos 

Identificar o perfil do 

absenteísmo-doença, 

estimando a 

prevalência de 

afastamentos pelas 

doenças que mais 

acometeram os 

servidores no ano 

2009, na busca de 

traçar políticas de 

promoção e 

prevenção da saúde 

dos funcionários. 

Afastamentos por 

grupamentos da 

Codificação 

Internacional de 

Doenças (CID), 

distribuídos por 

morbidades 

específicas e em 

seguida selecionados 

os destaques em 

termos de dias 

perdidos e em número 

de ocorrências. 

Para melhor identificação dos tipos de absenteísmo e sua repercussão na 

produtividade das empresas, no Brasil, ainda faltam estudos que ajudem a 

analisar as causas e os valores reais. O conhecimento do absenteísmo nas 

empresas além de permitir a descrição da prevalência das morbidades, 

possibilita também identificação das relações entre o trabalho e a 

incidência de doenças. Ressalta que as informações relativas à distribuição 

do absenteísmo conforme a idade,  sexo e ocupação/ cargo dos 

trabalhadores são essenciais para adoção de decisões estratégicas. O 

resultado deste estudo indicou que as morbidades que tiveram maiores 

números de dias de afastamento foram os transtornos mentais e 

comportamentais, os distúrbios osteomusculares e doenças do aparelho 

respiratório. A análise ampliada das licenças médicas demonstrou que  

68,36% foram de curta duração, ou seja, de até 05 (cinco) dias. Verifica-

se que os afastamentos de até 2 (dois) dias correspondem a 46,35%.  
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Quadro 4: Resumo da revisão bibliográfica (Continuação) 

Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 
 

 

 
11) Ferreira, DC; 

Cunha J B; 

Sarmento H P; 

Ribeiro, M V M. 

 

Conselho Nacional 

de Secretários de 

Estado da 

Administração 

Pública (CONSAD) 

 
 

2012 

 
Secretarias de Estado do 

Espírito Santo (região 

Sudeste:4 Estados), do 

Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina (região 

Sul:3 Estados) e do 

Distrito Federal (região 

Centro-oeste:4 Estados). 

Foram considerados os 

servidores estatutários 

ativos do Poder 

Executivo, nos anos de 

2011 e 2012. Empresas 

públicas, polícia militar e 

bombeiros não foram 

incluídos. Servidores 

com status desligado, 

aposentado ou cedido 

foram excluídos. 

 

 

 
Produzir dados nacionais 

sobre absenteísmo e doença 

dos servidores públicos, 

realizando diagnósticos para 

subsidiar intervenções de 

promoção à saúde. O 

objetivo específico foi traçar 

diretrizes comuns entre os 

Estados para garantir o 

levantamento dos dados, a 

confiabilidade  das 

informações levantadas, a 

continuidade e  o 

aprimoramento das 

pesquisas. 

 

 

 

 
 

As variáveis estudadas 

foram número de 

servidores estatutários 

ativos, afastados, 
número de 

afastamentos, dias de 

afastamento, valor 

bruto do dia trabalhado, 

Classificação 

Internacional  de 

Doenças (CID). 

 

O resultado deste estudo poderá apoiar no desenvolvimento de ações que 

possibilitem a transição de um modelo assistencialista para uma lógica 

preventiva, tendo em vista que o retorno das pesquisas pode funcionar 

como indicadores, no sentido de orientar a elaboração de práticas mais 

adequadas ao contexto organizacional. Em relação aos indíces, foram 

utilizados três dos cinco indicadores para monitoramento do absenteísmo- 

doença descritos por Hensing et al. (1998, apud Xavier Oenning, 2011), 

que estão em consonância com os índices de absenteísmo por doença da 

International Commission on Occupational Health (ICOH, 1973, apud 

Xavier Oenning, 2011): o Índice de Frequência de Licenças (IFL), o 

Índice de Duração (ID) e o Índice de Frequência de Trabalhadores (IFT). 

Os resultados encontrados indicam a necessidade de investigação das 

dimensões da organização prescrita do trabalho: planejamento, objetivos 

das tarefas, coordenação, normas, procedimentos técnicos, estilos de 

gestão, burocracias excessivas e do trabalho real para propiciar a 

elaboração de políticas públicas e programas comuns. Dada a 

complexidade da compreensão do fenômeno do absenteísmo, o estudo 

indica que a capacitação dos servidores estaduais na área de epidemiologia 

aplicada à saúde do trabalhador e de estatística será de 
grande relevância. 
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Autor/ano População Objetivos Variáveis Temas tratados pelo(a) autor(a) 

12)  

 

 Sergio Roberto de 

Lucca1, Marcelo 

Scapari Dutra 

Rodrigues.  

 

 

 

2014 

 

 

7.833 servidores não docentes 

ativos da 

 Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) – 

Campinas (SP), Brasil.  Destes, 

2.800 estavam lotados no 

complexo do Hospital de Clinicas 

(HC). Estudo no período de 1º de 

setembro de 2012 a 31 de agosto 

de 2013. 

 

 

 Descrever as causas 

do absenteísmo entre 

os profissionais de 

enfermagem de um 

hospital público 

universitário de 

Campinas – São 

Paulo 

 

 

 

 

Foram analisados os 

diagnósticos dos 

afastamentos 

conforme a 

Classificação 

Internacional de 

Doenças (CID), o 

número de dias de 

ausência, o número 

de afastamentos por 

profissional, além dos 

dados 

sociodemográficos 

dos profissionais de 

enfermagem. 

Foram registrados 11.090 atestados médicos. Os registros incluíram 

afastamentos igual ou superiores a um dia de afastamentos por motivo de 

doença e não contemplava os acidentes e doenças do trabalho e licença 

maternidade. Cada afastamento foi considerado como uma ocorrência, 

independentemente do número de dias de ausência. Deste total, 4.049 

ocorrências foram de profissionais de enfermagem, com uma média de 

2,49 afastamentos por servidor, enquanto que as demais 7.041 ocorrências 

corresponderam aos afastamentos das demais categorias profissionais dos 

servidores, com uma média de 1,13 ocorrências por servidor. O estudo 

demonstrou que a ausência dos trabalhadores de enfermagem foi 2,2 vezes 

maior quando comparado aos demais servidores. Dos dos 4.049 

afastamentos da equipe de enfermagem distribuídos entre os respectivos 

cargos, quando se corrige estatisticamente pelo número de trabalhadores 

em cada categoria, verifica-se que há um número maior de ausências os 

auxiliares de enfermagem quando comparados com os técnicos de 

enfermagem; e desses também superiores se comparados com os 

enfermeiros. Outro estudo realizado sobre o absenteísmo entre os 

profissionais de enfermagem demonstrou que o contingente de faltas entre 

os auxiliares e técnicos de enfermagem pode ser até três vezes maior do 

que o dos enfermeiros, sendo que as maiores ausências estão entre os  

auxiliares de enfermagem. Os técnicos e principalmente os auxiliares de 

enfermagem são trabalhadores da equipe de enfermagem sujeitos a tarefas 

que exigem maior esforço físico, contato muito próximo com o sofrimento 

e atividades monótonas e repetitivas. A menor frequência de afastamentos 

de enfermeiros no trabalho pode ser atribuída às características do cargo. 

Os enfermeiros têm a responsabilidade de responder pela equipe de 

enfermagem, o que pode determinar uma presença mais constante. Os 

dados também demonstraram que os afastamentos ocorridos são mais 

facilmente resolvidos por arranjos internos entre trabalhadores 

hierarquicamente superiores, o que pode ocasionar um menor índice de 

afastamentos por adoecimento dos enfermeiros. 

 
Fonte: Revisões Bibliográficas Citadas. 
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