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1. INTRODUÇÃO  

O absenteísmo, de modo geral, relaciona-se à ausência ao labor por qualquer motivo. Na 
contemporaneidade, o absenteísmo assume posição de destaque nessa área de interesse científico, uma vez que 
diante de uma grande oferta de mão-de-obra e questões econômicas, as instituições visam minimizar esses 
eventos (Vasconcelos, Silva, Lima, 2017; Martins, Garbin, Garbin, et. al., 2005; Marques-Neto, 2006).   

Uma série de fatores preditores para ocorrência do absenteísmo já foram elencados, dentre eles: 
preditores naturais (ex.: variações do clima); preditores socioeconômicos (ex.: questões econômicas, estado 
civil, sexo e/ou gênero, ocupação, tempo de trabalho na instituição, idade, questões relacionadas ao ambiente 
laboral, entre outras); e preditores relacionados à instituição empregadora (ex.: política da instituição, 
administração, gerência e aspectos relacionados a implementação de assistência à saúde, alimentação e 
transporte) (Vasconcelos, Silva, Lima, 2017).  

Neste sentido, é primordial para a promoção da saúde e a manutenção do bem-estar das pessoas a 
tomada de ações preventivas e eficazes de acesso a empregos e medidas visando minimizar os acidentes e 
doenças relacionadas à atividade laboral, promovendo a aptidão do trabalhador e diminuindo o desemprego e 
o absenteísmo (Silva e Dutra, Costa, Sampaio, 2016). O objetivo deste estudo foi traçar o perfil epidemiológico 
do absenteísmo em profissionais da rede municipal de saúde de Marabá-PA.  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

Realizou-se um estudo transversal descritivo no Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador 
(VISAT), da vigilância em saúde do município de Marabá-PA. A população deste estudo foi composta pelos 
funcionários atendidos na VISAT entre setembro de 2016 a dezembro de 2018. Os nomes dos indivíduos foram 
substituídos por codificação alfanumérica, atribuído por um servidor do setor. Estes contêm informações 
sociodemográficas, clínicas e ocupacionais dos servidores. Os dados obtidos foram analisados e em seguida, 

elaborou-se gráficos e tabelas para distribuição de frequências. Para cada variável foi realizada a análise 
descritiva, por meio do programa Excel. Sendo assim, apresentam-se somente as frequências das variáveis 
analisadas.   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na primeira etapa do projeto foi realizada uma revisão de literatura acerca do fenômeno absenteísmo, 
iniciou-se o desenvolvimento de identificação do perfil epidemiológico, a fim de conhecer as principais causas 
da ausência do funcionário no ambiente laboral. Foram coletadas informações de 1.020 funcionários das 
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atividades fins, sendo que destes, foram excluídas cerca de 29 amostras por falta de informações, devido ao 
armazenamento manual onde se perderam alguns arquivos.   

De acordo com os dados disponíveis no Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador (VISAT), 
durante os anos de 2016 a 2018, observou-se que do total de 991 funcionários, sendo a maioria do sexo 
feminino. Cerca de 24% do grupo estudado é do sexo masculino, 76% dos trabalhadores é do sexo feminino. 
Segundo os autores Marinha et al, 2018; Bastos et al, 2016; Marques et al, 2015, corroboram com nosso achado 
de que o predomínio de funcionários do sexo feminino é maior que o do sexo masculino. Santi et al, 2017, 
destacam que as mulheres se tornaram a maior parte de servidores públicos nos âmbitos estaduais e municipais, 
devido as demandas de serviços em alguns campos de atuação, tais como na área da educação, serviço social 
e saúde, áreas associadas predominantemente ao sexo feminino.   

Sobre o resultado anual por ausência de mão de obra, verificou-se que o absenteísmo no ano de 2016 
foi o mais elevado com 37.245 dias sem mão de obra trabalhada, quando comparado aos anos seguintes 2017 
com 36.580 e 2018 com 35.822. Conjectura- se, que a população brasileira será composta em 2040 em idade 
atuante com cerca de 57% das pessoas acima de 45 anos (IPEA, 2010). No entanto, essa consequência 

demográfica relacionada ao ambiente laboral, possibilita o envelhecimento funcional ao longo do tempo, tendo 
efeito negativo afetando a capacidade para o ofício (BELLUSCI, 1999).   

Verificou-se que os maiores índices de absenteísmo relacionados ao local de trabalho ocorreram nas 

seguintes unidades: serviço de saúde número 25 com 29.054, número 24 com 17.906, número 19 com 6.911, 
número 18 com 6.011, número 15 com 5.334, número 11 com 4.768 conforme mostra a Figura 01. Os estudos 
afirmam, que as entidades hospitalares possuem os maiores índices de licenças, associadas às entidades 
administrativas e de ensino (CUNHA et al, 2009; ANDRADE et al, 2008; SALA et al, 2004). De acordo com 
Santi et al, (2017), os profissionais atuantes nas bases assistenciais e na prestação de serviços tem a tendência 
de desenvolver elevados níveis de desgastes osteomusculares e psíquicos (MARQUES et al, 2015; SALA et 
al, 2004).   

Gráfico 01- Quantitativo de Absenteísmo por Serviço de Saúde (dias no período de 2016-2018)  

  Fonte: Autores, 2019.  

  

Ao analisar os resultados dos profissionais das atividades fins, referente as ausências de dias  

trabalhados destes servidores, cerca de 38% dos funcionários são técnicos de enfermagem, 20% auxiliares de 
enfermagem, 19% médicos e 14 % enfermeiros. Destacando-se a primeira categoria com 41.253 dias sem mão 
de obra (Figura 02). Segundo o relatório de absenteísmo-doença do Conselho Nacional de Secretários de 
Estado de Administração de 2014, funcionários estaduais do Espírito Santo, Rio grande do Sul, Distrito Federal 
e Santa Catarina, correspondem a 75% das ausências nas Secretarias de Saúde e Educação apresentadas 
(BRASIL, 2014).   
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Gráfico 02 - Índice de Absenteísmo por Categorias Profissionais 2016-2018  

 

Fonte: Autores, 2019.  

Conforme demostrado a seguir no Quadro 01, quanto a natureza das principais causas identicadas de 
absenteísmos na cidade de Marabá foram: licença saude com 29%, licença premio com 21%, licença sem 

vencimento 15%, atestado cuidado com saúde e faltas sem justificativas com 14% na ordem que foram citados. 
Alguns pesquisadores relatam o aumento do absenteísmo ocasionado por doenças a partir dos 40 anos de idade 
(LEÃO et al, 2015; MARQUES et al, 2015; SALA et al, 2004). Em outros estudos o absenteísmo por doença 
está relacionado com baixa escolaridade e remuneração (LEÃO et al, 2015). Fazendo a associação entre outros 
estudos, a variável baixo nível de escolaridade apresentou maior correlação com o absenteísmo por doença do 
que com a renda, classe ocupacional, dentre outros fatores (RODRIGUES et al, 2013; SALA et al, 2004; 
CUNHA et al, 2009). Pesquisas abordam que a prevalência de absenteísmo por doenças está relacionada ao 
tempo de carreira acima de 11 anos de labor (LEÃO et al, 2015; RODRIGUES et al, 2013).  

  

Quadro 01- Principais Causas de Absenteísmo 2016-2018   

  
   Fonte: Autores, 2019.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observou-se que do total de 994 funcionários a maioria é do sexo feminino, cerca de 76% dos 
trabalhadores. Além disso, verificou-se que o serviço de saúde número 25 apresentou o maior índice de 
absenteísmo, identificou-se 29.054 dias de ausências ao trabalho.  

Constatou-se, que a classe técnico de enfermagem se destaca em ausência no ambiente laboral com 
41.253 dias.  Referente a natureza do absenteísmo quanto as principais causas identificadas foram: a licença 



  
  

saúde que é um dos principais fatores da ausência do funcionário ao ambiente de trabalho, durante os três anos 
analisados (2016-2018), foram cerca de 30.811 dias ausentes para cuidar da saúde, posteriormente licença 
premio 22.184, licença sem vencimento 16.705 e atestado para cuidado com saúde 16.663.  

Neste sentido, tais resultados podem contribuir nos processos de gestão dos serviços de saúde e na 
tomada de medidas que assegurem a redução destes eventos, proporcionando melhor bem-estar físico e mental 
dos indivíduos e um ambiente de labor saudável.  

  

REFERÊNCIAS  

  

Andrade TB de, Souza M das GC de, Simões M da PC, Andrade FB de. Prevalência de absenteísmo entre 

trabalhadores do serviço público. Sci Médica. 2008;18(4):166-71.  

Bastos VGA, Saraiva PGC, Saraiva FP. Absenteísmo-doença no serviço público municipal da Prefeitura 

Municipal de Vitória. Rev Bras Med Trab.2016;14(3):192-201  

Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração. Secretaria de Estado de Administração 

Pública do Distrito Federal. Gerência de Epidemiologia e Estatística em Saúde. Absenteísmo doença entre 

servidores estaduais estatutários. 2ª versão. Brasília: CONSAD; 2014.  

Bellusci SM, Fischer FM. Envelhecimento funcional e condições de trabalho em servidores forenses. Rev 

Saúde Pública. 1999;33(6):602-9. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101999000600012  

Cunha JB, Blank VLG, Boing AF. Tendência temporal de afastamento do trabalho em servidores públicos 

(1995-2005). Rev Bras Epidemiol. 2009;12(2):226-36. http://dx.doi.org/10.1590/ S1415790X2009000200012  

LEAO, Ana Lúcia de Melo et al. Absenteísmo-doença no serviço público municipal de Goiânia. Rev. bras. 

epidemiol. [online]. 2015, vol.18, n.1, pp.262-277. ISSN 1980-5497.  

http://dx.doi.org/10.1590/19805497201500010020.  

Marques DO, Pereira MS, Souza ACS, Vila VSC, Almeida CCOF, Oliveira EC. Absenteeism – illness of the 

nursing staff of a university hospital. Rev Bras Enferm. 2015;68(5):594-600. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680516i  

Marques Neto AD. Absenteísmo nas empresas [monografia]. Brasília: Centro Universitário de 

Brasília; 2006.  

Martins RJ, Garbin CAS, Garbin AJI, Moimaz SAS. Absenteísmo por motivos odontológico e médico nos 

serviços público e privado. Rev Bras Saúde Ocup. 2005; 30(111):09-15  

RODRIGUES, Celeste de Souza et al. Absenteísmo-doença segundo autorrelato de servidores públicos 

municipais em Belo Horizonte.Rev. bras. estud. popul. [online]. 2013, vol.30, suppl., pp.S135-S154. ISSN 

0102-3098.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982013000400009.  

SALA, Arnaldo; CARRO, Adriana Rosa Linhares; CORREA, Aniara Nascimento and  SEIXAS, Paulo 

Henrique D'Ângelo. Licenças médicas entre trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo no 

ano de 2004. Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.10, pp.2168-2178. ISSN 0102311X.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008.  

Santa-Marinha MS, Teixeira LR, Maciel EMGS, Moreira MFR. Perfil epidemiológico do absenteísmo-doença 

na Fundação Oswaldo Cruz no período de 2012 a 2016. Rev Bras Med Trab.2018;16(4):457-465  

Santi DB, Barbieri AR, Cheade MFM. Absenteísmo-doença no serviço público brasileiro: uma revisão 

integrativa da literatura. Rev Bras Med Trab.2018;16(1):71-81  

Silva e Dutra FCM, Costa LC, Sampaio RF. A influência do afastamento do trabalho na percepção de saúde e 

qualidade de vida de indivíduos adultos. Fisioter Pesq. 2016;23(1):98-104  

Vasconcelos DV, Silva LM, Lima LAMS, Pinho MMR, Motta PD, Dantas ST, Monteiro KA, Vidal CEL. 

Absenteísmo em dois hospitais públicos de Minas Gerais: perfil epidemiológico. Rev Med Minas Gerais 2017; 

27 (Supl 1): S4-S10.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101999000600012
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101999000600012
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101999000600012
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101999000600012
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101999000600012
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LEAO,+ANA+LUCIA+DE+MELO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LEAO,+ANA+LUCIA+DE+MELO
http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201500010020
http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201500010020
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680516i
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680516i
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680516i
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2015680516i
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RODRIGUES,+CELESTE+DE+SOUZA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RODRIGUES,+CELESTE+DE+SOUZA
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982013000400009
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982013000400009
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982013000400009
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982013000400009
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALA,+ARNALDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALA,+ARNALDO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRO,+ADRIANA+ROSA+LINHARES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRO,+ADRIANA+ROSA+LINHARES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRO,+ADRIANA+ROSA+LINHARES
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORREA,+ANIARA+NASCIMENTO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORREA,+ANIARA+NASCIMENTO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORREA,+ANIARA+NASCIMENTO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SEIXAS,+PAULO+HENRIQUE+D%27ANGELO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SEIXAS,+PAULO+HENRIQUE+D%27ANGELO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SEIXAS,+PAULO+HENRIQUE+D%27ANGELO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SEIXAS,+PAULO+HENRIQUE+D%27ANGELO
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2009001000008


  
  

  


