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RESUMO

O objetivo principal desse estudo foi avaliar o perfil epidemiológico de afastamentos 
para tratamento de saúde por CID M, em trabalhadores das unidades básicas de 
saúde (UBS) da rede municipal do Município de Porto União – SC no período 2014 a 
2017. A metodologia deste estudo é caracterizada como ele sendo epidemiológico, 
descritivo e baseado em uma série histórica. O banco de dados analisado, nesta 
pesquisa, foi uma fonte secundária, fornecida pela Prefeitura do Município de Porto 
União,  Santa  Catarina,  através  Departamento  Municipal  de  Recursos  Humanos. 
Foram  classificados  somente  os  afastamentos  por  CID-M  e  que  receberam  a 
Licença  para  Tratamento  de  Saúde  (LTS).  Foram  excluídos  para  as  análises, 
qualquer  outro motivo de afastamento,  que não o do CID-10 M. Como variáveis 
independentes,  foram  utilizados  os  dados  sociodemográficos  (idade,  sexo, 
escolaridade, renda) e ocupacionais (função, tempo de serviço, jornada de trabalho 
e local  de lotação).  A taxa de  prevalência média ficou em 5,1%, enquanto a de 
incidência, entre 140 afastamentos estudados, houveram 50 casos novos durante o 
período  estudado.  A  maioria  dos  afastamentos  se  concentra  sobre  o  gênero 
feminino, com idade média de 45,4 anos. O tempo de trabalho de 5 a 10 anos de 
trabalho, mostrou maior influência (37,1%). Entre os cargos, o de nível auxiliar, foi o 
mais encontrado, 57,1% de todos atestados declarados no período. A faixa salarial  
mais  atingida foi a entre R$1.000,00 a R$3.000,00, com 73,6% dos afastamentos. 
Com relação à jornada de trabalho, encontramos mais afastamentos em indivíduos 
com 40 horas semanais. A escolaridade se mostrou como fator relevante e mais 
frequente, em servidores do nível médio. Por fim, as Unidades de Saúde Básica dos 
bairros,  foram  as  que  mais  apresentaram  afastamentos.  Espera-se  que  os 
resultados desse estudo possam auxiliar  os gestores públicos,  na formulação de 
políticas públicas afim de amenizar a problemática estudada.

Palavras-chave: Epidemiologia. Unidade Básicas de Saúde; Setor Público; Saúde 
do trabalhador.



ABSTRACT

The  main  objective  of  this  study  was  to  evaluate  the  epidemiological  profile  of 
departures for health treatment by ICD M in workers from the basic health units of the 
municipal network of the Municipality of Porto União - SC in the period from 2014 to 
2017.  The  methodology  of  this  study  is  characterized  as  being  epidemiological, 
descriptive and based on a historical series. The database analyzed in this research 
was  a  secondary  source,  provided  by  the  Municipality  of  Porto  União,  Santa 
Catarina,  through  the  Municipal  Department  of  Human  Resources.  Only  ICD-M 
withdrawals were granted and they received the Health Treatment License (LTS). For 
the analyzes, any other reason for leaving, other than ICD-10M, was excluded. As 
independent  variables,  sociodemographic  data  (age,  sex,  schooling,  income)  and 
occupational data were used (function, length of service, work and stocking place).  
The mean prevalence rate was 5.1%, while that of incidence, among 140 departures 
studied, there were 50 new cases during the study period. The majority of departures 
are concentrated on the female gender, with a mean age of 45.4 years. Working time 
from 5 to 10 years of work showed greater influence (37.1%). Among the positions, 
the auxiliary level  was the most  found,  57.1% of  all  certifications declared in the 
period. The salary range most affected was between R $ 1,000.00 to R $ 3,000.00,  
with 73.6% of departures. With regard to the workday, we found more withdrawals in 
individuals with 40 hours per week. Schooling showed to be a relevant and more 
frequent factor in middle level servers. Finally, the Basic Health Units of the districts 
were the ones that presented the most distances. It is hoped that the results of this 
study may help public managers in the formulation of public policies in order to soften 
the problem studied.

Keywords: Epidemiology; Basic Unit of Health; Public sector; Worker's health.



14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Afastamentos por CID e ano.......................................................... 44
Tabela 2: Prevalência por ano do CID M....................................................... 46
Tabela 3: Incidência....................................................................................... 48
Tabela  4:  Distribuição  por  gênero  entre  afastados  e  não  afastados  do  CID 

M............................................................................................................................ 50
Tabela 5:Faixa etária entre afastados e relação de afastamento por pessoa e 

gênero................................................................................................................... 52
Tabela 5.1: Estatísticas descritivas sobre os perfis dos funcionários e dos afasta-

dos................................................................................................................... 53
Tabela 6: Afastamentos por tempo de trabalho...................................................... 55
Tabela 7: Afastamentos por cargo......................................................................... 56
Tabela 8: Afastamentos por faixa salarial............................................................... 57
Tabela 9: Afastamentos por jornada de trabalho CID M......................................... 59
Tabela 10: Afastamentos por escolaridade CID M................................................. 60
Tabela 11: Afastamentos por Unidade de Saúde CID M........................................



15

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico  1:  Percentual  de  declarados  e  não  declarados  em  relação  aos 

afastamentos....................................................................................................... 45
Gráfico 2: Prevalência por ano do CID M........................................................... 47
Gráfico 3: Incidência no CID M........................................................................... 48
Gráfico 4: Distribuição por gênero entre afastados e não afastados do CID M.. 51
Gráfico 5: Relação de afastamentos por pessoa por gênero............................. 54
Gráfico 6: Afastamentos por tempo de trabalho................................................. 55
Gráfico 7: Afastamentos por cargo..................................................................... 56
Gráfico 8: Afastamento por faixa salarial............................................................ 58
Gráfico 9: Afastamentos por jornada de trabalho CID M.................................... 59
Gráfico 10: Afastamentos por escolaridade CID M............................................. 60
Gráfico 11: Afastamentos por Unidade de Saúde CID M................................... 62



16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AD – Absenteísmo Doença

APS - Atenção Primária à Saúde

CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho

CID - Classificação Internacional de Doenças

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

DM - Distúrbios Musculoesqueléticos Relacionados ao Trabalho

DRT - Doenças Relacionadas ao Trabalho

DORT - Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho

ESF - Estratégia Saúde da Família

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

LER  - Lesões por Esforços Repetitivos

NTEP  - Nexo Técnico Epidemiológico

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONGs - Organizações Não Governamentais

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde

PAC - Plano Nacional de Desenvolvimento

PAS - Programação Anual de Saúde

SIASS - Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor

SUS - Sistema Único de Saúde

UBS - Unidades Básicas de Saúde



17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................13

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA...............................................................................13

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA................................................................................15

1.3 HIPÓTESES........................................................................................................15

1.4 JUSTIFICATIVA...................................................................................................16

1.5 OBJETIVOS.........................................................................................................17

1.5.1 Objetivo geral...................................................................................................17

1.5.2 Objetivos específicos......................................................................................17

2 REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................................18

2.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO X SAÚDE OCUPACIONAL.................................18

2.2 INFORMAÇÕES E INDICADORES DE SAÚDE..................................................20

2.3 ATUAL CONFIGURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL............................22

2.4 DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS E DO TECIDO CONJUNTIVO........24

2.5 AGRAVOS DE SAÚDE EM SERVIDORES PÚBLICOS......................................29

2.6 ESTUDOS RELATIVOS À QUESTÃO.................................................................34

3 MÉTODO..................................................................................................................39

3.1 DELINEAMENTO.................................................................................................39

3.2 FONTES DE INFORMAÇÃO...............................................................................39

3.3 VARIÁVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES...........................................39

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS.....................................................40

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS...........................................................40

3.6 PERÍODO DE ABSENTEÍSMO POR DOENÇA...................................................41

3.7 AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DO ABSENTEÍSMO - DOENÇA

...................................................................................................................................41

3.8 ASPECTOS ÉTICOS...........................................................................................42

4 RESULTADOS........................................................................................................43

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.....................................................63

5.1 AFASTAMENTOS POR CID E ANO....................................................................63



18

5.2 PREVALÊNCIA POR ANO DO CID.....................................................................65

5.3 INCIDÊNCIA POR CID M....................................................................................67

5.4 DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO ENTRE AFASTADOS E NÃO AFASTADOS DO 

CID M.........................................................................................................................68

5.5 FAIXA ETÁRIA ENTRE AFASTADOS POR CID M..............................................71

5.6 AFASTAMENTOS POR TEMPO DE TRABALHO POR CID M............................73

5.7 AFASTAMENTOS POR CARGOS POR CID M...................................................74

5.8 AFASTAMENTO POR FAIXA SALARIAL PELO CID M.......................................77

5.9 AFASTAMENTOS POR JORNADA DE TRABALHO CID M................................78

5.10 AFASTAMENTOS POR ESCOLARIDADE CID M.............................................80

5.11 AFASTAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE - CID M....................................81

CONCLUSÃO.............................................................................................................83

REFERÊNCIAS...........................................................................................................86



13

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Nas  últimas  décadas,  em  nossa  sociedade  moderna  as  pessoas  têm  se 

focado de maneira intensa às suas atividades laborativas. Este comportamento tem 

levado  nossa  sociedade  a  experimentar  situações,  nunca  descritas  em  nossa 

história. Segundo Oliveira (2016) o tempo diário médio dedicado ao trabalho, não se 

levando em consideração a densidade do trabalho, mas sim intensificação na vida, 

equivale,  em média,  há 8 horas,  perfazendo 1/3 do dia  dedicados às atividades 

laborativas.  Durante sua vida produtiva, o trabalhador brasileiro se dedica entre 30 a 

35 anos, de maneira contínua, à sua carreira profissional, não participando deste 

cálculo ainda, o tempo gasto pelo mesmo em seus deslocamentos (idas e vindas) ao 

local  de  trabalho.  Esta  situação  torna-se  ainda  mais  perigosa  à  saúde,  se  for 

observado o crescente aumento da sobrecarga laboral associado ao aumento nos 

índices de estresse e à redução da qualidade de vida dos trabalhadores.

A Epidemiologia é definida como o estudo da distribuição e dos determinantes 

das doenças ou condições relacionadas à saúde em populações especificadas. Mais 

recentemente,  foi  incorporada  à  definição  de  Epidemiologia  a  “aplicação  desses 

estudos para controlar problemas de saúde”. Os estudos epidemiológicos incluem a 

vigilância, observação, pesquisa analítica e experimento. Sua distribuição refere-se 

à  análise  por  tempo,  local  e  características  dos  indivíduos.  Nestes  estudos, 

determinantes são  todos  os  fatores  físicos,  biológicos,  sociais,  culturais  e 

comportamentais  que  influenciam  a  saúde.  As  condições  relacionadas  à  saúde 

incluem doenças, causas de mortalidade, hábitos de vida (como tabagismo, dieta, 

atividades físicas, etc.), provisão e uso de serviços de saúde e de medicamentos. As 

populações  especificadas  nestes  estudos,  são  aquelas  com  características 

identificadas, como, por exemplo, determinada faixa etária em uma dada população. 

Desta  forma  estes  estudos  se  tornam de  importante  valia,  como  marcadores  e 
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delineadores de ações voltadas às características definidas e examinadas nestes 

estudos.

As políticas públicas são respostas a determinados problemas sociais, logo, 

elas  são  estratégias  de  regulação  das  relações  sociais.  Essas  estratégias  se 

institucionalizam por meio de ações, programas, projetos, leis, normas, que o Estado 

articula a fim de conduzir de maneira mais equitativa os diversos interesses sociais. 

Indicando assim que as políticas públicas são criadas porque existe uma demanda 

de proteção social que exige medidas e ações.

Dentro da Classificação Internacional de Doenças - CID-10 - (OMS, 2008) os 

distúrbios  musculoesqueléticos  relacionados  ao  trabalho  (DM)  estão  geralmente 

ligados  às  atividades  e  ao  trabalho  repetitivo.  Também  estão  relacionados  às 

atividades que necessitem de concentração intensa em mesmas tarefas por longos 

períodos,  associados  ainda  à  sobrecarga  de  trabalho,  tempo  insuficiente  para 

realizar as atividades laborais exigidas, ergonomia inadequada dos equipamentos e 

materiais utilizados pelos trabalhadores (ANDERSEN et al., 2010). Neste trabalho, 

iremos utilizar a Classificação Internacional de Doenças - CID 10 (BRASIL, 2018a), 

mundialmente aceita e utilizada pelos órgãos oficiais brasileiros, que no capitulo XIII  

agrupa as doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.

Na esfera do serviço público, frente à lei de responsabilidade fiscal, em uma 

tendência que começou a ser observada entre 2015 e 2016, os estados e municípios 

acabaram por limitar os novos concursos públicos, a fim de recompor seus quadros 

de servidores, bem como acabaram por inibir, programas de ampliação dos serviços 

prestados à população. Este fato acaba por sobrecarregar, tanto a estrutura física, 

quanto  á  humana,  dos  aparelhos  públicos  de  atendimento  à  sociedade.  A atual 

configuração de descentralização fiscal e de atribuições das esferas municipais é 

caracterizada por um fortalecimento da execução de políticas públicas, como saúde, 

educação e infraestrutura  urbana.  As características  do atual  sistema federativo, 

moldadas na Constituição de 1988, ampliaram as responsabilidades dos municípios, 

ao mesmo tempo em que esta não dispôs de fontes para obtenção de recursos que 

permitiriam a execução de tais políticas. Neste contexto, grande parte das principais 

fontes  de  receitas  dos  municípios  de  menor  porte  baseia-se  em  repasses  de 

transferências de arrecadações tributárias do respectivo Estado e do governo federal 

(SANTOLIN, JAYME; REIS, 2009). Desta forma, torna-se muito importante conhecer 
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os reais indicadores que apontes às prioridades dos gastos, destes parcos e difíceis 

recursos, na aplicação das políticas públicas em saúde.

Em  se  tratando  de  servidores  da  saúde,  o  problema  torna-se  de  maior 

relevância social, visto que, na ausência deste servidor, a população acaba por ser 

diretamente afetada com este fato. Apesar da alta variação no tipo de amostra e dos 

métodos  de  cálculo  de  prevalência  existentes  nos  estudos  da  área,  Fonseca  e 

Carlotto  (2011)  apontam que  servidores  públicos  da  saúde,  possuem um índice 

percentual anual médio, na ordem de 30%.

Desta forma, colocamos a proposição da realização de um estudo, a partir do 

interesse  do acadêmico,  que  está  centrado na  promoção da  saúde e  educação 

através da  disseminação das  informações sobre  os  trabalhadores  das Unidades 

Básicas de Saúde, envolvidos na pesquisa. Desta forma o estudo contribuirá, para 

formulação  e  adoção  de  políticas  públicas  específicas  para  este  setor,  visando 

otimizar os recursos tanto financeiros, quanto de capital humano envolvidos.

1.2 PERGUNTA DE PESQUISA

Qual o perfil epidemiológico de afastamentos para tratamento de saúde, por 

distúrbios  osteomusculares  e  do  tecido  conjuntivo,  de  servidores  das  Unidades 

Básicas de Saúde – UBS, do município de Porto União – SC, no período de 2014 a 

2017?

1.3 HIPÓTESES

As hipóteses do estudo são: 

 Servidores  das Unidades  Básicas de Saúde (UBS)  apresentam alta 

prevalência  e  incidência  de  doenças  do  sistema  osteomuscular  e  do  tecido 

conjuntivo (CID – 10, capítulo M) relacionados ao trabalho no período de 2014 a 

2017;

 Características  socioeconômicas  e  ocupacionais  dos  servidores  das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão associadas às doenças do sistema osteo-

muscular e do tecido conjuntivo (CID-10, capítulo M) relacionados ao trabalho.
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1.4 JUSTIFICATIVA

O cenário, dentro do funcionalismo público, em todas as suas esferas, seja 

municipal, estadual ou federal, mudou significativamente nestes últimos anos, desde 

a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entidades Públicas tiveram que 

adequar seus gastos de acordo com a sua realidade de arrecadação. Tal fato trouxe 

como consequência sobrecarga de trabalho, uma vez que a máquina pública vem 

progressivamente passando por um processo de encolhimento em seus quadros de 

funcionários (TRAESEL; MERLO, 2009). No campo da saúde, tal contexto sofre um 

agravamento ainda mais significativo, pois com a crise econômica, vivida no Brasil 

nos últimos anos,  fez com que um número expressivo da população,  que antes 

empregada, se utilizava da rede privada de saúde, através de planos e convênios, 

migrasse para  a rede pública  e com a perda de seus empregos,  acabaram por 

perder seus respectivos benefícios associados. 

O  número  de  beneficiários  de  planos  de  saúde  caiu  0,59%  em  2017, 

passando  de  47,58  milhões  no  ano  anterior  para  47,3  milhões.  O  número  de 

pessoas que passaram a ficar descobertas é menor que em 2016, quando os planos 

perderam 1,4 milhão de usuários (ANS, 2018).

Apesar da vasta publicação científica no segmento de funcionários públicos 

da  área  da  saúde  (VALE  et  al., 2015;  MOREIRA;  SOUZA;  YAMAGUCHI,  2018; 

SANTOS  et al.; 2015) observa-se uma importante carência de estudos voltados à 

investigação  da  saúde  de  servidores  municipais  das  UBS,  principalmente,  de 

pequenos  e  médios  municípios  da  federação.  Segundo  o  Plano  Nacional  de 

Desenvolvimento – PAC (BRASIL, 2018b), é de competência das UBS, promover e 

proteger  a  saúde,  a  prevenção  de  agravos,  o  diagnóstico,  o  tratamento,  a 

reabilitação,  a  redução  de  danos  e  a  manutenção  da  saúde  com o  objetivo  de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É na 

Unidade Básica de Saúde (UBS), que se dá o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à 

Saúde.  Em  se  tratando  de  pequenos  municípios  a  importância  do  seu  bom 

funcionamento se torna ainda mais relevante à sociedade e aos munícipes. 
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Espera-se, com a realização deste trabalho, fornecer indicadores científicos 

para o Poder Público Municipal implementar, ampliar ou manter, suas políticas de 

saúde e segurança no trabalho, neste universo de servidores públicos estudados. Tal 

medida, poderá contribuir de maneira significativa em otimizar os aparelhos públicos 

de saúde, fazendo com que o quadro já restrito de servidores nestes locais, não 

sofra baixas em seus quadros funcionais, decorrentes destas lesões ocupacionais. 

Desta forma, também haverá repercussões junto à sociedade, a qual poderá contar 

nos postos com o quadro pleno de servidores da saúde a prestar suas atividades de 

forma segura e adequada.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo geral

Avaliar o perfil epidemiológico de afastamentos para tratamento de saúde por 

distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo em trabalhadores das unidades 

básicas de saúde (UBS) da rede municipal do Município de Porto União – SC no 

período 2014 a 2017.

1.5.2 Objetivos específicos

 Identificar a prevalência de afastamentos para tratamento de saúde por 

Distúrbios  Osteomusculares  e  do  Tecido  Conjuntivo  (CID  –  10,  capítulo  M)  em 

servidores de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal do 

Município de Porto União – SC (2014-2017);

 Avaliar  a  incidência  de  Distúrbios  Osteomusculares  e  do  Tecido 

Conjuntivo (CID – 10, capítulo M); em servidores de todas as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) da rede municipal do Município de Porto União – SC (2014-2017);

 Verificar  a  associação  entre  características  socioeconômicas  e 

ocupacionais e a prevalência de afastamentos por Distúrbios Osteomusculares e do 

Tecido Conjuntivo (CID – 10, capítulo M).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO X SAÚDE OCUPACIONAL

O trabalho é um elemento fundamental  da vida  moderna.  Na maioria  das 

vezes é sentido como um fardo, porém, também pode ser apreendido como algo que 

dá sentido à vida e eleva o status.  Este encontra-se profundamente inserido no 

cotidiano do indivíduo, seja como um meio de subsistência, como atividade social, 

ou realização pessoal, constituindo-se como um importante fator a ser reconhecido e 

valorizado  entre  nós  (MARCITELLI,  2011).  Neste  sentido,  é  um  componente 

estruturante não só da economia – das relações de produção e consumo – mas da 

nossa sociabilidade e nossa própria subjetividade, ancorada em nossa identidade 

profissional. 

No  entanto,  o  trabalho  capitalista,  dividido  e  fragmentado,  nem sempre  é 

realizado  em  condições  adequadas,  seja  em  termos  físicos,  sociais  e/ou 

psicológicos,  resultando em prejuízos diversos de saúde para o trabalhador,  tais 

como: lesões, limitações, incapacitações, adoecimentos, quando não a morte, por 

doença ocupacional ou por acidente de trabalho. A respeito disso, Sanches, et al. 

2010 argumentam que o trabalho carrega um duplo papel: ao mesmo tempo em que 

pode  proporcionar  o  desenvolvimento  dos  indivíduos,  elevar  a  expectativa  e  a 

qualidade da vida, ser fonte de sustento, favorecer a autorrealização e a valorização, 

quando realizado sob condições inadequadas, pode prejudicar a saúde, provocar 

doenças, encurtar a vida e até levar à morte.

Ao longo de 400 anos de formação e desenvolvimento do capitalismo houve 

significativas transformações das condições de trabalho, de execução de tarefas, do 

uso equipamentos e máquinas,  condições de higiene e segurança de ambientes 

laborais,  proteções trabalhistas legais,  sindicais.  No entanto,  apesar  de todas as 

revoluções, industriais – a do vapor e a eletrônica – e sociais – a francesa e a russa 

– a produção capitalista sempre manteve um nível de precariedade de condições de 
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trabalho,  sejam elas  sociais  ou  ambientais,  laborais,  que  agridem em maior  ou 

menor grau o corpo, a saúde, física e/ou psicológica do trabalhador. Portanto, as 

condições ambientais, físicas, e mesmo psicológicas e sociais, são fatores decisivos 

em termos saúde ou adoecimento ocupacional.

O trabalho  precário,  embora  seja  um fenômeno mundial,  apresenta-se  de 

diferentes  formas  ao  longo  do  tempo,  da  história  e  conforme  o  país,  suas 

características  econômicas,  culturais  e  sociais.  No  Brasil,  em  sua  forma 

contemporânea,  neoliberal,  pode-se  observar,  minimamente,  três  processos  que 

expõem tal precariedade, quais sejam: a ascensão de contratos trabalhistas legais, 

porém com baixa proteção social; a crescente flexibilização do trabalho exposta pela 

diversidade  de  vínculos  empregatícios  e  pelas  contratações  via  cooperativas  de 

trabalho e Organizações Não Governamentais (ONGs); e a terceirização de mão de 

obra para atividades não centrais para a saúde, como é o caso dos profissionais de 

limpeza (DEDECCA,  2008;  PIERANTONI;  VARELLA; FRANÇA, 2004).

No transcorrer do desenvolvimento do capitalismo o trabalhador vem sofrendo 

e ainda sofre consequências negativas sobre sua vida, em relação ao trabalho, seja 

pelo não reconhecimento de seus direitos trabalhistas, seja pelos aspectos de saúde 

e bem-estar, já que muitas vezes trabalham em ambientes insalubres, exposto aos 

mais diversos agentes  nocivos,  além da exposição a  riscos laborais  (OLIVEIRA, 

2007). 

Este estudo, para além de uma perspectiva disciplinarmente teórica, buscará 

conhecer  as  condições  de  saúde  e  adoecimento  de  trabalhadores(as),  em  um 

contexto  de  saúde  pública,  numa  cidade  do  interior  de  Santa  Catarina,  com  o 

compromisso de contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde, dentro 

do  que  preconiza  a  Programação  Anual  de  Saúde  -  (PAS)  –  2018,  em seu  7º 

objetivo, visa reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio de ações de 

vigilância e promoção da saúde, através da redução da subnotificação de doenças 

ou agravos relacionados ao trabalho, capacitando profissionais da saúde na área de 

saúde do trabalhador (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2018).  Neste sentido pode 

servir de instrumento para a promoção de condições mais adequadas de saúde e 

trabalho – neste e em outros contextos – tanto nas relações interpessoais como no 

próprio ambiente. E isso se reflete em melhores condições de vida dentro e fora do 

trabalho, bem como em uma maior produtividade e um período de aposentadoria 
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mais proveitoso. Além disso, os custos e gastos com o setor público de saúde e de 

previdência social  serão menores quando mantida a capacidade laboral (COSTA, 

2001).

Um programa efetivo de prevenção e controle de condições laborais constitui-

se no reconhecimento dos riscos, na identificação, no ambiente de trabalho, dos 

fatores com potencial de dano, medidas adotadas para eliminação ou controle da 

exposição dos fatores de risco e proteção dos trabalhadores e recursos de vigilância 

em saúde e fiscalização do trabalho, objetivando identificar se o empregador cumpre 

suas obrigações quanto à identificação, à avaliação, à adoção de medidas corretivas 

de controle ambiental e de saúde do trabalhador, segundo Sanches et al. (2010).

Por meio do conhecimento sobre as doenças mais prevalentes nas licenças 

médicas  dos  trabalhadores,  será  possível  colaborar  para  tornar  o  ambiente  de 

trabalho menos agressivo, mais humano e seguro, aumentando o grau de satisfação 

do  trabalhador  com  suas  atividades  profissionais  e  diminuindo  o  índice  de 

absenteísmo. Esse conhecimento permite uma visão mais detalhada, tanto individual 

quanto epidemiológica, das condições de trabalho, favorecendo estudos científicos 

que  subsidiem  a  gerência  de  Recursos  Humanos  e  o  serviço  de  Medicina  do 

Trabalho, a fim de reavaliar  a política institucional  com o objetivo de melhorar a 

saúde do trabalhador (BALASTEGHIN; MARRONE; SILVA-JUNIOR, 2014).

2.2 INFORMAÇÕES E INDICADORES DE SAÚDE

As informações e os indicadores de saúde têm sido descritos como os olhos 

dos  responsáveis  pela  formulação  das  políticas  de  saúde  (ABOUZAHR;  ADJEI; 

KANCHANACHITRA,  2007).  Observar  e  descrever  a  ocorrência  de  doenças, 

incapacidades  e  mortes  na  população,  com  uso  de  dados  que  alimentam  as 

estatísticas de saúde, possibilita medir, tornando visível o problema de saúde e os 

resultados  das  políticas  de  saúde.  Entretanto,  com  frequência  os  gestores  são 

incapazes de ver através da névoa provocada pela ausência do dado ou por dados 

de má qualidade, que dificultam a elaboração de indicadores, válidos e confiáveis, 

que  expressem  a  situação  de  saúde  e  avaliem  o  desempenho  de  políticas  e 

programas (SOUZA; FRANÇA; CAVALCANTE, 2017).
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A informação em saúde é prioridade da gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS), especialmente com a introdução dos processos de pactuação de indicadores 

de saúde — Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006a), Pacto da Vigilância em Saúde, etc. 

— estratégias que fortalecem a informação e  a análise da situação de saúde e 

valorizam os sistemas de informações com a ampliação do seu uso. Apesar das 

dificuldades na produção do dado ainda existentes, como falta de estrutura (recursos 

materiais  e  humanos,  por  exemplo),  que,  muitas  vezes,  tornam  precária  a 

informação,  muito  se  tem  avançado  no  Brasil  com  a  melhora  importante  na 

cobertura e na qualidade das informações em saúde.

O Brasil tem vivenciado um processo de mudança do perfil de adoecimento e 

morte  da  população,  com  queda  acentuada  da  mortalidade  por  doenças 

transmissíveis, da mortalidade de menores de cinco anos4 e redução significativa 

das  causas  evitáveis  de  morte  (LINDELOW  et  al., 2015),  o  que  impactou 

positivamente no aumento da expectativa de vida. Também vem ocorrendo aumento 

das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares, 

câncer, entre outras, e das mortes por violência, como os acidentes de trânsito.

Esse novo perfil  de  saúde-doença necessita  de  uma renovada  atenção  à 

saúde e uma política nacional de saúde que busque utilizar novas métricas do nível 

de saúde da população,  informando e avaliando o cuidado em saúde,  testando, 

construindo e agregando conceitos e métricas ainda não aplicados na gestão da 

saúde no SUS nos mais diversos níveis (SOUZA; FRANÇA; CAVALCANTE, 2017). 

Aquilo que não é medido não é conhecido e, se não é conhecido, não é passível de 

ação. É o conhecer que desencadeia a ação (GBD, 2015).

Isso é particularmente  crítico  quando se  refere à saúde ocupacional  e  do 

trabalhador.  Conforme  relatório  da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  os 

maiores desafios encontrados na saúde do trabalhador atualmente estão focalizados 

nos  problemas  relacionados  à  saúde  ocupacional,  à  crescente  morbidade  dos 

trabalhadores e aos afastamentos por licença médica (Organização Pan-Americana 

da Saúde, 2010).

Segundo Daniel,  Koerich e Lang (2017) dados apresentados pela literatura 

têm chamado a atenção da saúde pública e motivado o desenvolvimento de diversos 

estudos epidemiológicos. Tais estudos são muito relevantes, pois compreender a 
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causa dos afastamentos por doença torna-se uma importante medida que auxilia 

nos debates sobre a condição de saúde e doença dos trabalhadores no serviço 

público – o que nos interessa particularmente – contribuindo para a elaboração de 

políticas  de  prevenção,  promoção  e  reabilitação  da  saúde  como  estratégias  de 

gestão.

2.3 ATUAL CONFIGURAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

O desenvolvimento econômico brasileiro, impulsionado pelo mercado interno 

e externo, trouxe aumento do emprego formal e dos salários a todos os setores da 

economia (BRASIL, 2011), incluindo o setor saúde. Este se constitui por atividades 

desenvolvidas  eminentemente  por  recursos  humanos,  que,  a  despeito  das 

inovações  tecnológicas,  diferentemente  de  outros  setores,  exigem  mão  de  obra 

qualificada,  fazendo  crescer,  por  decorrência,  a  demanda  efetiva  da  força  de 

trabalho (FIOCRUZ, 2012).

Mas não se pode analisar a configuração do sistema de saúde pública vigente 

no país sem levar em conta o contexto interno – o momento político vivido nos anos 

1980 – o contexto externo, de mundialização da economia e todo um conjunto de 

regulamentações  transnacionais  nos  campos  do  trabalho  e  da  saúde.  A 

redemocratização, a constituição cidadã de 1988 e toda uma nova legislação em 

termos de regulamentação dos serviços públicos de saúde física e mental, em seus 

variados níveis de complexidade, abrangência e responsabilidades, posta sob tutela 

de organismos internacionais, notadamente a OMS e a Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS), a partir da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção de 

Saúde, que resultou na Carta de Ottawa, de novembro de 1986. 

Nesta  carta  se  colocou  que  nossas  sociedades  são  complexas  e  inter-

relacionadas. Assim a saúde não pode estar separada de outras metas e objetivos. 

As inextricáveis ligações entre a população e seu meio-ambiente constituem a base 

para  um a  abordagem socio  ecológica  da  saúde.  Mudar  os  modos  de  vida,  de 

trabalho e de lazer tem um significativo impacto sobre a saúde. Trabalho e lazer 

deveriam ser fontes de saúde para as pessoas. A organização social do trabalho 

deveria contribuir para a constituição de uma sociedade mais saudável.
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A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990, e a posterior 

implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), em 1994, inauguram a política 

de municipalização da saúde, com a transferência de responsabilidades sanitárias 

da esfera federal para a municipal, sobretudo no que se refere aos serviços básicos 

de  saúde.  Tal  fenômeno  trouxe,  atreladas,  modificações  tecnológicas, 

organizacionais, políticas e institucionais que refletiram no aumento exponencial da 

demanda por serviços de saúde e, consequentemente, sobre o volume ocupacional  

do setor saúde, alterando seu peso em relação aos demais setores econômicos e à 

distribuição institucional da força de trabalho setorial (GIRARDI; CARVALHO, 2002).

Como Souza, Machado e Noronha (2015), colocam, nos últimos trinta anos, 

as agências internacionais relacionadas à saúde têm conferido grande destaque à 

organização  da  Atenção  Básica  sob  diferentes  perspectivas.  A organização  da 

Atenção Primária à Saúde (APS) – no Brasil, usualmente designada como Atenção 

Básica – varia nos contextos históricos dos sistemas de saúde e entre os países, 

existindo amplo debate na literatura sobre as distintas concepções e modelos de 

Atenção Primária.

Starfield  (2004)  contestou  o  entendimento  da  APS  como  “um  grupo  de 

atividades”  e  propôs  uma  abordagem  abrangente  de  atenção  primária, 

compreendida como um nível de atenção que se relaciona com os demais níveis, 

num sentido de organizar e racionalizar os recursos básicos e os especializados 

utilizados em todo o sistema de saúde. A APS seria o nível de atenção que oferece a 

entrada no sistema para novas necessidades e problemas, com foco no usuário e 

não na enfermidade, buscando aliar prevenção, cura e reabilitação para melhorar a 

saúde e aumentar o bem-estar.  Seria também um tipo de atenção que lida com 

problemas mais comuns e de forma contínua, com os profissionais mais próximos do 

contexto dos usuários e capazes de avaliar melhor os múltiplos determinantes da 

doença e da saúde.

Com a implementação do SUS e o processo de descentralização político-

administrativa, a ampliação da Atenção Básica passou a ser de responsabilidade 

principalmente dos gestores municipais. O processo de descentralização do sistema 

prevê  a  organização  local  com  estruturas  político-administrativas  que  sejam 

responsáveis  pelas  políticas  públicas.  Os  municípios  de pequeno e  médio  porte 

encontram muitas dificuldades no financiamento e gestão local de seus sistemas de 
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saúde,  sendo  necessária  a  consideração  dos  contextos  específicos  em  que  as 

políticas são implementadas, destacam Souza, Machado e Noronha (2015).

Deve-se notar que, por influência neoliberal, os novos modelos de gestão da 

administração pública, que servem de referência para os três níveis governamentais, 

federal, estadual e municipal, enfatizam a profissionalização e o uso de práticas de 

gestão do  setor  privado (PAULA,  2005).  A administração  pública  cada  vez mais 

adota práticas de gestão comumente usadas nas empresas privadas como o banco 

de horas, carga horária extensa, imposição de metas e objetivos a serem cumpridos 

em curto espaço de tempo e pressão por resultados. A política de desvalorização do 

setor público é visível através das perdas salariais e das precárias condições de 

trabalho (RODRIGUES; IMA; FERREIRA, 2001).

2.4 DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS E DO TECIDO CONJUNTIVO

 

Os avanços conquistados pela humanidade, para além dos seus benefícios, 

ocasionam problemas à  saúde  dos  trabalhadores.  As  relações  de  consumo são 

predominantes no modo de ser e agir dos indivíduos, as inovações tecnológicas e as 

intensas  transformações  do  mundo  globalizado  tendem  a  acarretar  profundas 

mudanças  no  modo  de  viver  das  pessoas,  inclusive  no  âmbito  profissional 

(FERREIRA, 2010).

Segundo  Salim  (2003)  ocorreu  um  forte  crescimento  das  doenças 

relacionadas  ao  trabalho  durante  as  décadas  de  1980/90,  relacionando-as  às 

recentes mudanças na organização do trabalho,  em que as lesões por  esforços 

repetitivos – LER ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho – DORT 

afiguram-se  como  casos  emblemáticos.  A  causa  mais  aparente  do  explosivo 

crescimento de LER está relacionada à incorporação das tecnologias de automação, 

colocando  a  produtividade  em  patamares  mais  elevados  (RIBEIRO,  1997).  As 

doenças  osteomusculares,  principalmente  as  LER-DORT,  epidemiologicamente 

ocupam o segundo lugar como causa de doenças entre os trabalhadores do país 

(SCOPEL, 2010).

Antes  do  século  XIX,  as  LER/DORT  atingiam  um  pequeno  número  de 

pessoas, principalmente as que trabalhavam com a escrita. Na Revolução Industrial, 

com a substituição da pena de ave pela de aço, tornando o trabalho mais rápido, os 
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casos de LER aumentaram. Com o desenvolvimento do telégrafo e o nascimento da 

categoria de telegrafista,  os casos cresceram e se propagaram para duas outras 

categorias: os mecanógrafos/datilógrafos e os telefonistas. A partir dos anos 1980, 

essa  doença  assumiu  status epidêmico,  coincidindo  com  a  intensa  renovação 

tecnológica, as mudanças da organização do trabalho e a modernização do trabalho.

Nesse contexto, as LER/DORT deixaram de ser um modo de adoecimento de 

poucas categorias, tornando-se um grave problema do trabalho, social e de saúde 

pública (BARROS; GUIMARÃES, 1999).

Contribui  para  o  seu  surgimento  a  execução  de  algumas  tarefas  como: 

repetição  de  movimento,  esforço  físico,  pressão  mecânica,  vibração,  ritmo  de 

trabalho acelerado, invariabilidade, monotonia de tarefas, trabalho muscular estático, 

choques,  retraimento  de tensões,  ausência  de  intervalos  de descanso,  aspectos 

ambientais,  posturas e movimentos inadequados mantidos por tempo prolongado 

(GHISLENI;  MERLO,  2005;  LIMONGI-FRANÇA;  RODRIGUES,  1999;  MACIEL; 

FERNANDES; MEDEIROS, 2006; MERLO et al.,2001).

O  termo  distúrbio  é  amplo,  abrangendo  qualquer  tipo  de  patologia  que 

acomete o ser humano, significando “perturbação orgânica”. Doença é a falta ou 

perturbação de saúde, ou seja, um distúrbio. É um estado de falta de adaptação ao 

ambiente físico, psíquico ou social, no qual o indivíduo sente-se mal (sintomas) e 

apresenta  alterações  orgânicas  evidenciáveis  (sinais),  tal  como  descrito  por 

Brasileiro Filho (2000). 

A  classificação  clínica  das  doenças  músculo-esqueléticas  não  apresenta 

consenso.  Verifica-se que muitos distúrbios,  inclusive as formas clínicas dos DM 

(Distúrbios Musculoesqueléticos Relacionados ao Trabalho) são classificadas tanto 

como  ortopédicas,  reumatológicas  ou  neurológicas,  seguindo  a  lógica  de  cada 

especialidade (ROMANI, 2001).  Os critérios de classificação são quanto ao local 

anatômico acometido ou a fisiopatologia da doença. Já o afastamento do trabalho 

compreende a licença compulsória por motivo de saúde que impossibilita, total ou 

parcialmente, o trabalhador de permanecer em suas atividades profissionais (OIT, 

1985), gerando, assim, um quadro de incapacidade.

As patologias  osteomusculares  são importantes  causas de aposentadorias 

por  invalidez.  Uma  parcela  significativa  de  pacientes  diagnosticados  como 
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portadores de distúrbios osteomusculares desenvolve dor crônica e enfrenta impor-

tante  limitação,  ou  mesmo incapacidade,  para  a  reinserção  produtiva,  o  que  se 

constitui  em grande desafio  para pacientes e médicos,  e em alto  custo social  e 

econômico para o país (AZAMBUJA, 2012).

As LER/DORT têm o aparecimento e evolução de caráter insidioso (BRASIL, 

2006b).  Para  Rio  (1998),  há  quadros  clínicos  específicos  bem  diagnosticados, 

facilitando a abordagem terapêutica, e há quadros clínicos inespecíficos de difícil 

diagnóstico e que não apresentam sinais evidentes, acompanhados com frequência 

de fatores psicossociais importantes no trabalho e fora dele.

De acordo com as normas técnicas do Ministério da Previdência Social,  a 

sintomatologia apresentada nos DORT costuma englobar dor, parestesia, sensação 

de peso e fadiga, além de abranger quadros clínicos do sistema musculoesquelético 

adquiridos  pelo  trabalhador  submetido  a  determinadas  condições  de  trabalho.  A 

presença desses sintomas é fator preponderante para uma percepção negativa do 

indivíduo em relação à sua saúde. Nessa perspectiva, a mensuração dos relatos de 

DORT  faz-se  necessária  afim  de  que  se  tenham  dados  para  quantificar  as 

prevalências e avaliar diversas populações acometidas (JUNIOR; SILVA, 2014).

Segundo  Negri  et  al.  2014,  tarefas  que  exigem  repetitividade  ou  esforço 

podem  causar  inflamação  aguda  e  dor.  Em  consequência,  mecanismos  de 

reparação são ativados, porém, a movimentação contínua induz a trauma tecidual 

que impede o reparo, favorecendo uma resposta inflamatória crônica.

Se a exposição à tarefa é intensa o suficiente para induzir lesão, a reação 

inflamatória  evolui  com  fibrose.  O  desempenho  continuado  de  tarefas  com  alta 

demanda  também  pode  levar  à  desorganização  estrutural,  com  tolerância 

biomecânica  reduzida  e  remodelamento  patológico  (BARBE;  BARR,  2006).  O 

resultado dessa condição é dor e perda da função motora, que gera afastamento do 

trabalho, além de consequências socioeconômicas e psicossociais. 

As afecções caracterizadas como lesões por esforços repetitivos (LER) ou 

disfunções osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) podem comprometer 

gravemente  a  capacidade  laboral,  sendo um motivo  de preocupação em todo o 

mundo. Tal conceito remete à questão de quão bem está ou estará um trabalhador 

neste momento ou num futuro próximo, e quão capacitado está para executar seu 
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trabalho em função das exigências de seu estado de saúde e capacidades físicas e 

mentais (TUOMI et al. 2005).

No Brasil, os relatos dessas afecções iniciaram no setor de processamento de 

dados,  em  1980,  sendo  posteriormente  observados  casos  em  quase  todas  as 

atividades produtivas (MERLO et al., 2004).

As  DORTs,  especialmente  as  que  atingem  os  membros  superiores,  vêm 

apresentando prevalência crescente nas sociedades ocidentais, segundo Muggleton 

et al. (1999) e sua ocorrência alcança 50 a 80% da população economicamente 

ativa.

Não há uma causa única para a ocorrência dos DM. Há fatores psicológicos, 

biológicos e sociológicos envolvidos na gênese desses distúrbios. Inicialmente, os 

DM eram reconhecidos como decorrentes, preponderantemente, das condições de 

trabalho.  Com  o  aumento  explosivo  da  incidência  entre  várias  categorias 

profissionais,  surgiram  novas  correntes  explicativas  (CHIAVEGATO  FILHO; 

PEREIRA JR., 2004).

As repercussões biopsicossociais dos DORT são inúmeras, pois causam dor 

crônica, incapacidade física, impactos legais, sociais, econômicos e psicológicos que 

requerem,  entre  outros,  enfoque  amplo  e  multidimensional  (LIN  et  al., 2001).  

Dessa forma, ser portador de LER/DORT significa enfrentar a discriminação e 

a  tristeza  decorrentes  do  adoecimento,  que  surgem  como  uma  ameaça  da 

identidade  do  trabalhador,  gerando  humilhação,  frustração,  raiva,  sofrimento, 

sentimento  de  culpa,  dentre  outros  (GHISLENI;  MERLO,  2005;  LIMA;  NEVES; 

PIMENTA, 2005).

As  patologias  englobadas  nas  siglas  LER/DORT representam  agravos  de 

difícil  obtenção  de  reconhecimento  como  doenças  causadas  pelo  trabalho  por 

expressarem distintos interesses conflitantes de classe (CARVALHO et al., 2009). O 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aprovou o Nexo Técnico Epidemiológico 

(NTEP) em 2007, o qual, segundo Vertein e Minayo-Gomes (2000), ao apresentar 

uma  relação  da  entidade  mórbida  e  das  classes  da  Classificação  Nacional  de 

Atividades Econômicas – CNAE, com indicação de doenças e respectivos agentes 

etiológicos ou riscos ocupacionais,  passou para o empregador a necessidade de 

comprovação de que seu ambiente de trabalho não causou tal doença ou acidente 



28

ao trabalhador. Até março de 2007, o INSS exigia a emissão da Comunicação de 

Acidente de Trabalho – CAT para a caracterização das doenças relacionadas ao 

trabalho (DRT), mas a partir de abril de 2007, o nexo passou também a ser baseado 

no Nexo Técnico Epidemiológico (SOUZA et al., 2008).

Na  Legislação  Previdenciária  Brasileira,  os  acidentes  de  trabalho 

compreendem as doenças profissionais, doenças do trabalho, acidentes de trajeto, 

entre  outros,  e  o  benefício  é  concedido  ao segurado impedido de  trabalhar  por 

doença ou acidente (BRASIL, 2011).

Existe uma dificuldade para se comprovar o nexo causal da doença, embora 

existam  inúmeras  condições  desfavoráveis  no  trabalho  que  podem  estar 

relacionadas ao aparecimento das LER/DORT nos trabalhadores (FREITAS  et al., 

2015).

Para Almeida e Barbosa-Branco (2011), as doenças osteomusculares estão 

mais associadas aos agravos crônicos que agudos, dificultando o estabelecimento 

de nexo técnico entre agravo e trabalho. Os trabalhadores afastados e adoecidos 

enfrentam situações adversas, envolvendo dificuldades em ter CAT emitida, em ter  

sua situação compreendida por gestores e colegas, sendo comum o advento da 

depressão como consequência de afastamentos prolongados (MAENO, 2011).

Diversos países vivenciaram situações parecidas com a do Brasil nos últimos 

anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, há um aumento significativo das doenças 

osteomusculares. Segundo o  United States Bureau of Labour Statistics, houve um 

aumento de 14 vezes o número de casos entre 1981 e 1994, segundo Souza et al., 

2015. 

Outro dado relevante mostra que em outros países, como o Japão e alguns 

da Europa, a maior taxa desses sintomas incide na coluna lombar e ombro2, de 

forma  similar  ao  observado  em  estudos  brasileiros  (SCHMIDT;  DANTAS,  2012; 

MARTARELLO; BENATTI, 2009). 

Tais distúrbios são responsáveis pela grande maioria dos afastamentos do 

trabalho,  bem como  pelos  altos  custos  com indenizações,  tratamentos  e  outros 

processos  de  reintegração  ocupacional,  tanto  no  Brasil  como  em  outros  países 

industrializados (Ando et al., 2000).

Esses estudam mostram que trabalhadores  com distúrbios osteomusculares 
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são, em sua maioria, jovens, com idade inferior a 40 anos, e pertencentes ao sexo 

feminino,  exercendo  atividades  de  grande  esforço  e  repetitividade  dos  diversos 

campos de atividades ocupacionais (BERTONCELLO  et al., 1999; LACAZ, 1997). 

Tarefas  repetitivas,  força  elevada  e  posturas  prolongadas  são  citadas  por  outro 

estudo como os principais  fatores  de risco,  tornando a saúde dos trabalhadores 

vulnerável  às lesões musculoesqueléticas (Bork  et  al., 1996).  Tomando por  base 

essas informações nota-se que tais distúrbios reduzem a capacidade de trabalho de 

um trabalhador, muitas vezes jovem, no auge da sua capacidade produtiva.

Diante  da  nocividade  das  LER/DORTs,  tornam-se  fundamentais  ações 

voltadas  à  prevenção  e  promoção  da  saúde  dos  trabalhadores.  Para  isso,  é 

necessário  conhecer  o  perfil  dos  trabalhadores  de  uma  determinada  região, 

identificando aspectos importantes para nortear uma intervenção eficiente, segundo 

NEGRI et al., 2014).

 2.5 AGRAVOS DE SAÚDE EM SERVIDORES PÚBLICOS

A categoria de servidor público se refere “às pessoas físicas que prestam ser-

viços ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício 

e remuneração paga pelos cofres públicos” (DI PIETRO, 2007). São os servidores 

estatários,  titulares  de  cargos  públicos,  submetidos  em  lei  a  regulamentos 

estabelecidos pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais.  O  compromisso 

de construção de uma política de atenção à saúde do servidor público resultou, em 

2009, na criação de um Subsistema de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). A 

organização estrutural do SIASS compreende os eixos de Promoção e Vigilância à 

Saúde, Assistência e Perícia, que são fundamentadas pela Epidemiologia, trabalho 

multidisciplinar, diálogo entre os três eixos e avaliação dos ambientes e relações de 

trabalho (ALMEIDA et al.,  2016). Este investimento oficial em promoção à saúde, 

principalmente no que diz respeito ao absenteísmo, deve compor o foco gerencial 

em decorrência das doenças dos servidores, o que vinha sendo relegado (SCOPEL, 

2010). 

A palavra “absenteísmo” tem origem francesa (absentéisme), e significa “falta 

de assiduidade ao trabalho ou a outras obrigações sociais”. Entender a origem da 

palavra  é  importante  para  compreender  melhor  a  problemática  que  envolve  o 
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absenteísmo: um importante indicador não somente do perfil do adoecimento, mas 

também das condições de trabalho e do clima organizacional (FERREIRA, 1999).

Atualmente, está consolidada a concepção de que o absenteísmo é um sério 

problema para as organizações pela interrupção dos processos de trabalho, pelo 

aumento das tarefas e carga horária entre os colegas não absenteístas e pela perda 

de produtividade. Seu impacto negativo também pode ser percebido na prestação de 

serviços  e  na  satisfação  dos  trabalhadores  (SANTOS;  MATTOS,  2010).  A 

compreensão  desse  complexo  fenômeno é  objeto  de  estudos  em vários  países 

(CUNHA, 2008). 

De acordo com Ybema, Smulders e Bonger (2010) frequentes faltas podem 

significar que um trabalhador precisa de tempo para se recuperar das tensões no 

trabalho, e a ausência prolongada pode ser um indicador de problemas mais graves. 

Em 1991,  a  Organização  Internacional  do  Trabalho (OIT)  definiu  o  absenteísmo 

como a “não presença ao trabalho por parte de um empregado que se pensava estar 

presente,  excluídos  os  períodos  de  férias  e  de  folgas”.  Em  1994,  definiu  o 

absenteísmo de causa médica como o período de ausência laboral que se aceita 

como  atribuível  a  uma  incapacidade  do  indivíduo,  exceção  feita  para  aquela 

derivada de gravidez normal ou prisão. 

A  Recomendação  n.º  171  e  a  Convenção  n.º  161  da  OIT,  abordam  a 

importância de se registrar as causas do absenteísmo a fim de obterem-se dados 

para  a  realização  de  análises  que  contribuirão  para  o  conhecimento  sobre  a 

dimensão, as determinações e as causas do absenteísmo, de modo a se pensar em 

soluções  (MENDES,  2003)  e  elaborar  políticas  de  promoção,  prevenção  e 

reabilitação  da  saúde.  No  entanto,  a  prevalência  de  absenteísmo  e  as  suas 

principais  causas  ainda  permanecem  pobremente  documentadas,  principalmente 

nos  países  em desenvolvimento,  o  que  dificulta  a  elaboração  de  programas  de 

prevenção e reabilitação voltados para essa população (ANDRADE et al., 2008).

O  absenteísmo,  enquanto  ausência  do  empregado  ao  trabalho,  é  um 

fenômeno  complexo  e  de  etiologia  múltipla,  incluindo  fatores  individuais  e 

relacionados ao próprio ambiente e à organização do trabalho. Quando a ausência 

ao serviço é decorrente  de doença certificada por  licença médica,  é  usualmente 

denominada  de  absenteísmo-doença  (Permanent  Commission  and  International  



31

Association  on Occupational  Health, 1973),  considerada um importante  indicador 

das condições de saúde dos trabalhadores (KIVIMÄKI et al., 2003).

Indicadores de absenteísmo-doença (AD) são parâmetros internacionalmente 

aceitos, com o objetivo de mensurar a ausência ao trabalho por motivo de doença, 

que permitem o acompanhamento das variações ao longo de um período, bem como 

a comparação dos resultados, intra e intergrupos de trabalhadores. Uma análise dos 

indicadores,  associada ao perfil  dos afastamentos,  provê informações não só da 

situação epidemiológica dos trabalhadores, mas também das condições de trabalho, 

fornecendo  subsídios  importantes  para  o  planejamento  das  ações  em  saúde 

ocupacional, bem como para a avaliação de sua efetividade (LEÃO et al., 2015).

No  Brasil,  a  maioria  dos  estudos  sobre  o  perfil  de  adoecimento  dos 

trabalhadores  baseia-se  nos  dados  da  Previdência  Social  (BARBOSA-BRANCO; 

SOUZA;  STEENSTRA,  2011;  VIEIRA;  ALBUQUERQUE-OLIVEIRA;  BARBOSA-

BRANCO, 2011), os quais, em geral, excluem os servidores públicos. Em 2010, o 

país  contava  com  9,4  milhões  de  servidores  nas  três  esferas  de  governo, 

correspondendo a 21,8% do total de vínculos formais, dos quais, aproximadamente,  

50% estavam na esfera municipal (IPEA, 2011).

Adicionalmente, revela-se que o problema do absenteísmo pode resultar em 

cascata o adoecimento nos trabalhadores de enfermagem, originado não apenas 

pela  ausência  de  alguns  profissionais  na  equipe,  mas  estimulado  também  pelo 

almejo dos demais a honrar a qualidade do cuidado ao cliente. Situação que acaba 

por  gerar  um ciclo  vicioso,  considerando  que  os  trabalhos  que  estão  presentes 

tornam-se mais predispostos ao adoecimento e consequentemente com mais risco 

de também faltarem ao trabalho aumentando as  estatísticas  do absenteísmo na 

enfermagem (MORAES et al., 2015).

Os afastamentos do trabalho por motivo de doença têm preocupado a socie-

dade de forma geral. Para o setor público é um tema importante, tendo em vista os  

altos índices de licenças médicas e de dias não trabalhados entre os servidores pú-

blicos (Sala et al., 2009; Andrade, Souza, Simões, & Andrade, 2008). O absenteísmo 

por doença no serviço público aumenta o número de dias perdidos de trabalho, pro-

duz  insatisfação  e  sobrecarrega  dos  funcionários  presentes,  além  de  reduzir  a 

produção e aumentar o custo operacional (SILVA; MARZIALE, 2000). Essa situação 
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gera gastos, afetando a população como um todo (ANDRADE et al., 2008).

No  Brasil,  os  estudos  que  analisam  os  diagnósticos  que  afastam  os 

servidores públicos mostram uma alta porcentagem anual de afastamentos, ao redor 

de 30%, embora haja variação no tipo de amostra e  métodos de cálculo  dessa 

prevalência  (FONSECA;  CARLOTTO,  2011;  ALVES;  GODOY;   SANTANA,  2006; 

GASPARINI; BARRETO;  ASSUNÇÃO, 2006; SALA et al., 2009; REIS et al., 2003).

A rotatividade ou turnover também tem objeto de atenção oficial e de políticas 

públicas  nas  interfaces  entre  saúde  e  trabalho,  apontando  para  a  flutuação  de 

profissionais, expressa pela relação entre as admissões e os desligamentos da mão 

de  obra  profissional  contratada,  ocorridos  de  forma  voluntária  ou  não,  em 

determinado  período.  Ela  não  é  causa,  mas  efeito  de  fenômenos  internos  ou 

externos  à  organização  que  condicionam  o  comportamento  do  pessoal 

(CHIAVENATO, 2009).

De  forma  genérica,  a  rotatividade  produz  custos  elevados  de  várias 

naturezas,  tais  como: de recrutamento  e seleção para reposição de pessoal;  de 

treinamento  do  recém--admitido;  e  de  desligamento.  Ademais,  além  dos  custos 

diretos, a rotatividade gera impactos de tempo e de recursos que incluem perda de 

produtividade e de capital intelectual, e desmotivação das pessoas (CHIAVENATO, 

2009; CAMPOS; MALIK, 2008).

No setor saúde, a rotatividade pode comprometer o vínculo das equipes com 

a população,  obstando o alcance dos resultados esperados para os serviços de 

saúde,  especialmente  na  ESF,  já  que,  no  modelo  dessa  estratégia,  o  foco  da 

atenção está na família e na comunidade, em que se valoriza um vínculo estreito 

entre elas e os profissionais de saúde  (CAMPOS; MALIK, 2008;  NUNES; SANTINI; 

CARVALHO, 2015).

Santi, Barbieri e Cheade (2018) discutem que, servidores da área da saúde, 

por  trabalharem  em  ocupações  assistenciais,  que  envolvem  contato  direto  com 

usuários,  tendem  a  apresentar  elevado  nível  de  desgastes  osteomusculares.  O 

mesmo estudo refere, ainda, que, a alta demanda e a precariedade no setor público, 

colaboram para a vulnerabilidade do servidor.

A escassez de dados consolidados sobre a saúde dos servidores brasileiros nas 

mais diferentes ocupações dificulta o entendimento do seu perfil  de adoecimento,  
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limitando a formulação de políticas públicas de promoção à saúde e a prevenção 

dos agravos mais assertivos para essa população (CARNEIRO, 2006). A presença 

de LER/DORT implica em afastamento do trabalho e, nesse contexto, é importante 

caracterizar  o  perfil  desses  trabalhadores  para  direcionar  ações  de  prevenção, 

promoção e reabilitação em saúde (FREITAS et al., 2015). 

Sabe-se que vários são os fatores associados ao desfecho dos distúrbios 

musculoesqueléticos (DM) e do tecido conjuntivo em servidores da saúde. Santos e 

Mattos (2010), por sua vez, revelam que, para as licenças vinculadas à categoria 

"doenças do sistema osteomuscular  e  do  tecido  conjuntivo"  (M00-M99),  o  maior 

número  de  servidores  afastados  nesta  categoria  foram  os  profissionais  de 

enfermagem.

Cada vez mais a saúde de profissionais de saúde tem sido alvo de estudos 

em razão  das  peculiaridades  dos  serviços  de  saúde  que  tem sido  associado  à 

gênese do sofrimento  e adoecimento ocasionado pelo trabalho (MORAES  et  al., 

2015).

Além  disso,  cabe  destacar  os  fatores  relacionados  a  especificidades  do 

trabalho  em saúde  com o  trabalho  em turnos,  trabalho  noturno,  o  fato  de  lidar 

diretamente com o sofrimento alheio, a baixa remuneração, o ambiente insalubre, a 

fragilidade  dos  vínculos,  entre  outros  (FRANÇA;  RODRIGUES,  2006;  SCHMIDT 

2009).

Associado  a  isso,  o  trabalho  exige  cada  vez  mais  elevado  dinamismo, 

grandes esforços físicos e psicológicos muitas vezes ultrapassando a capacidade e 

o limite do trabalhador. Muitas vezes os trabalhadores se submetem às exigências 

das  instituições  para  se  manter  no  mercado  de  trabalho.  Sendo  elevadas  à 

inconstância  e  incerteza  do  emprego,  as  reivindicações  por  produtividade  e 

qualidade são intensas e crescentes (MARTINATO; MARCHAND; SIQUEIRA, 2010).

Os  profissionais  do  setor  público  em  geral  vivenciam  relações  menos 

instáveis de trabalho (menor exposição ao risco de demissão), no entanto, estão 

expostos atualmente a outras formas de instabilidade, tais como deterioração das 

condições de trabalho, privatização de empresas públicas seguidas de demissões, 

terceirização  de  setores  dentro  da  empresa  e  responsabilização,  por  parte  do 

público em geral, pelas deficiências dos serviços públicos (LANCMAN et al., 2007). 
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Esses aspectos são geradores de estresse e sobrecarga de trabalho, podendo levar 

a adoecimentos, segundo Vale et al. (2015). 

Em muitos  casos,  o  processo  de sofrimento  no  trabalho se  intensifica  no 

serviço público. A burocracia tradicional, encontrada nessas empresas, possui uma 

hierarquia conhecida pela divisão vertical do trabalho e, muitas vezes, traz consigo a 

impessoalidade, também fonte de frustração e desânimo, possivelmente afetando o 

desempenho do servidor público (NUNES; LINS, 2009).

Entre os servidores públicos, portanto, predominam causas de afastamentos 

que  parecem  ter  relação  com  as  condições  e  organização  do  trabalho  e  que 

mostram  as  mesmas  tendências  encontradas  nos  trabalhadores  de  empresas 

privadas,  embora  inexistam dados  consolidados  sobre  a  saúde  desse  grupo  de 

trabalhadores  no  país  (CUNHA;  BLANK,  BOING,  2009).  A  inexistência  de  um 

sistema de informações de saúde que permita traçar o perfil de adoecimento dos 

servidores públicos dificulta a consolidação de diretrizes para o desenvolvimento de 

uma  política  pública  relacionada  ao  trabalho  nesse  setor  (CARNEIRO,  2011).  A 

compreensão desse fenômeno deve permear discussões na administração pública, 

em especial  quanto às políticas públicas que visem a promoção e prevenção da 

saúde no trabalho, o que justifica o estudo dos diagnósticos relacionados as licenças 

médicas de funcionários públicos, uma vez que o absenteísmo-doença tem relação 

com as condições de trabalho (VALE et al., 2015).

2.6 ESTUDOS RELATIVOS À QUESTÃO 

Na tentativa de se investigar as causas de aposentadoria por incapacidade 

permanente em servidores públicos Santos et al. (2015) revelam que as doenças do 

sistema osteomuscular  foram o principal  motivo  de aposentadoria  em servidores 

acima de  50  anos (23,6%),  tendo  sido  as  mais  frequentes  quando o  motivo  da 

aposentadoria  foi  determinado  por  causa  única  ou  por  causa  múltipla, 

respectivamente. Entre as que ocorreram com indivíduos de 40 e 49 anos de idade, 

as doenças osteomusculares ficaram em segundo lugar com 21,4%. Neste estudo, 

destacou-se ainda que políticas públicas no âmbito ocupacional com o objetivo de 

promoção,  prevenção  e  reabilitação  dos  trabalhadores  constituem  em  ações 

imperativas para a reversão desse quadro.
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Em outro  estudo  realizado  em uma  Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS)  no 

interior  de  São  Paulo,  Silva  (2011)  analisou  como  associação  de  correlação  de 

causas dos distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo em servidores da 

saúde, características no ambiente de trabalho, a existência da presença de carga 

física,  carga  cognitiva  e  carga  psíquica;  processo  de  comunicação  inadequado; 

equipamentos obsoletos; número excessivo de usuários e estrutura frágil para lidar 

com absenteísmo. No que diz respeito à carga física, se observou que algumas das 

queixas posturais  referem-se à  característica  da atividade profissional  em si  e  à 

inadequação de mobiliários e de equipamentos. O predomínio da postura em pé, foi 

apontado como principal queixa. Também se observou, por parte dos trabalhadores,  

que os mesmos relacionaram parte das queixas às condições de trabalho e aos 

equipamentos, que acabam por favorecer a adoção de posturas inadequadas (por 

exemplo, maca baixa e a altura das prateleiras de arquivo de prontuários). Junto à 

equipe de tratamento, como características de causas dos DM, destacaram-se os 

deslocamentos diários na unidade em função da distribuição das salas (agravada 

pela própria característica da prestação do serviço, sobretudo de enfermagem), da 

falta  de  espaço  físico  para  trabalho  com  a  presença  de  salas  apertadas,  que 

dificultaram a  circulação,  da  ausência  de  alguns  equipamentos/materiais  para  a 

realização  dos  trabalhos  e  de  equipamentos  ultrapassados/obsoletos,  além  da 

manutenção precária dos mesmos. 

Setto, Bonolo e Franceschini (2016) investigaram a associação entre hábitos 

de saúde e doenças autorrelatadas em servidores públicos. Esta pesquisa apontou 

que, dos fatores investigados,  foi  encontrada uma associação entre tabagismo e 

doenças musculoesqueléticas, observando-se que a prevalência destas condições 

entre tabagistas (40,8%) foi 1,53 vezes a prevalência encontrada nos não tabagistas 

(26,6%).  Nenhum  dos  outros  fatores  investigados  (atividade  física,  hábitos 

alimentares,  obesidade/sobrepeso  e  consumo  de  álcool)  foi  associado  com  os 

transtornos  musculoesqueléticos.  Em  outra  pesquisa  que  descreveu  o  perfil  de 

morbidade por patologias osteomusculares dos servidores públicos do município de 

São Luís  do  Maranhão,  Almeida  et  al. (2016)  relataram que os  servidores  mais 

acometidos  eram,  predominantemente,  oriundos  das  Secretarias  Municipais  de 

Educação (SEMED), Saúde (SEMUS) e do Hospital Municipal Djalma Marques.

Na tentativa de se investigar as possíveis associações que possam levar às 
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causas dos distúrbios musculoesqueléticos (DM) em servidores da saúde, Bargas e 

Monteiro  (2014),  investigaram  não  ser  possível  identificar  se  a  causa  do 

absenteísmo  por  doença  foi  em  razão  da  doença  relacionada  ao  trabalho  ou 

motivacional,  bem  como  não  foi  possível  mapear  os  diferentes  códigos  CID 

associados com os afastamentos devido à ausência de dados. Entretanto, apesar 

destas limitações, foram identificados fatores sociodemográficos associados com o 

absenteísmo.  Os  auxiliares  de  Enfermagem  apresentaram  maior  média  de 

ausências que os técnicos de Enfermagem, e estes, mais que os Enfermeiros. Por 

fim, profissionais com menor escolaridade afastaram-se mais do trabalho.

Segundo Sedrez et al., 2017, em uma revisão sistemática recente, dentre os 

fatores de risco para os DM avaliados, encontrou-se a idade, sexo, escolaridade, a 

aptidão física, a atividade profissional, o trabalho noturno, a duração do período de 

trabalho, o trabalho em turnos consecutivos e horas de recuperação, a saúde geral  

autor relatada e a satisfação com o trabalho. A análise da força de evidência mostrou 

nível “forte” para idade e atividade profissional. O aumento da idade foi associado a 

um maior risco relativo de notificações de lesões musculoesqueléticas e com mais 

chance  de  problemas  nas  costas.  As  lesões  musculoesqueléticas,  entre  os 

socorristas, em sua maioria,  estão relacionadas ao manuseio do paciente, sendo 

que a maior parte delas ocorre nos membros superiores e nas costas, o que pode 

estar relacionado com a exigência física elevada durante o transporte de pessoas. A 

análise  revelou,  ainda,  que  o  nível  de  evidência  é  “limitado”  para  escolaridade, 

aptidão física, saúde geral e satisfação com trabalho. O estudo revelou também que 

há evidências que a insatisfação com o trabalho, escolaridade baixa, saúde ruim e 

pior aptidão física estão associadas com o aumento de lesões e DM.

A prevalência dos distúrbios musculoesqueléticos (DM) e do tecido conjuntivo 

em  servidores  da  saúde  também  são  amplamente  estudadas.  Santos  e  Mattos 

(2010) encontraram que os diagnósticos mais frequentes destes distúrbios foram: 

dorsalgia  (M54  =  16,1%),  sinovite  e  tenossinovite  (M65  =  11,0%)  e  cervicalgia 

(M54.2 = 5,4%). Os índices de absentismo-doença iguais ou superiores há 15 dias, 

junto aos servidores da saúde, foram de 3,4% em 2004 e 3,9% em 2005, índices 

inferiores aos encontrados na literatura.

Santos et al. (2015), ao pesquisar a prevalência em seu estudo, mostrou que 

as dorsopatias, que foram responsáveis por 45,6% dos problemas encontrados em 
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sua amostragem e que também as artropatias representaram 24,6% dos problemas 

encontrados e ainda, que os transtornos do tecido mole representaram 19,3% dos 

problemas.

Na busca de investigar a prevalência dos DM em uma Unidade Básica de 

Saúde no interior  de  São Paulo,  Silva  (2011),  revelou  em seu estudo junto  aos 

auxiliares administrativos e auxiliares de enfermagem, o predomínio da postura em 

pé, como sendo a principal queixa que leva aos DM. Já os dentistas relataram dores 

decorrentes das posturas que adotam no trabalho, sobretudo, para tratamento de 

dentes  superiores.  Os  médicos  ginecologistas  associam problemas  posturais  ao 

exame ginecológico.  As  queixas  nos  membros  inferiores  apareceram com maior 

frequência (29 ocorrências). A postura em pé também é a característica da prática 

funcional da enfermeira e da auxiliar de enfermagem. Desta forma, as queixas em 

membros superiores apareceram de forma significativa (24 ocorrências), bem como 

as queixas relativas à coluna (11 ocorrências).  Os trabalhadores da recepção da 

UBS referiram dores nas pernas durante atendimento no balcão, e cansaço físico 

nos braços e pernas para arrumação de prontuários na prateleira. 

Cunha, Blank e Boing (2009) estudaram a prevalência dos DM em servidores 

das  Secretarias  de  Estado  de  Saúde  (SES)  e  da  Secretaria  de  Estado  da 

Administração (SEA) do estado de Santa Catarina, no período de 1995 a 2005. As 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (capítulo XIII da CID10) 

foram altamente frequentes (20,5%), sendo as de maior destaque e presença as 

sinovites e tenossinovites (17,7%) e a dor lombar baixa (16,3%).  Na prevalência 

destas,  o  estudo apontou  que,  a  partir  de  2003,  os  homens apresentaram uma 

discreta ascensão da estatística e que as mulheres da SES apresentaram, em sua 

estatística estudada, um declínio até 2001 e uma posterior ascensão até 2004.

Setto, Bonolo e Franceschini (2016), por sua vez, destacam que a prevalência 

dos DM foi  altamente frequente nos professores (37,8%) e, em maior proporção, 

quando  comparado  com  os  técnicos  administrativos  (34,2%),  da  população 

investigada,  servidores  públicos  da  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto,  Minas 

Gerais.

Almeida  et  al. (2016)  revelaram  que  a  prevalência  dos  DM,  entre  os 

servidores  públicos,  as  patologias  osteomusculares  mais  frequentes  foram: 
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espondilite anquilosante (4/10), sinovites e tenossinovites (3/10) e espondilopatias 

(2/10). A faixa etária observada foi de 51-67 anos e houve predominância do sexo 

feminino  (70%).  Os  servidores  foram  predominantemente  oriundos  da  SEMED 

(Secretaria Municipal de Educação) e as profissões mais acometidas por patologias 

osteomusculares  foram  professores  e  agente  administrativo,  seguindo-se  de 

auxiliares de serviços gerais. 

Ainda neste contexto  de estudo,  Daniel,  Koerich e Lang (2017)  revelaram 

como dados em seu trabalho que as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo foram encontradas em 10,8%, entre os servidores da Prefeitura Municipal  

de Curitiba, no período de 2010 a 2015, como causa de absenteísmo. O estudo 

revelou ainda que, apesar de não ser o problema mais frequente, este grupo de 

transtornos  foi  responsável  for  uma  parcela  considerável  do  absenteísmo  dos 

servidores. No total, o CID M foi responsável por 90.272 dias de trabalho perdidos 

(20,5%) e por um percentual de absenteísmo de 7,03% (acima da média geral de 

4,88%), o que demonstra a gravidade deste grupo de doenças.
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3 MÉTODO

3.1 DELINEAMENTO

Este estudo é caracterizado como epidemiológico, descritivo e baseado em 

uma série histórica. Segundo Lima-Costa e Barreto (2003) a epidemiologia descritiva 

examina como a incidência (casos novos) ou a prevalência (casos existentes) de 

uma doença, ou condição relacionada à saúde, varia de acordo com determinadas 

características, como sexo, idade, escolaridade e renda, entre outras. Além disso, 

gera  hipóteses  etiológicas  para  investigações  futuras  (LIMA-COSTA;  BARRETO, 

2003).

3.2 FONTES DE INFORMAÇÃO

O banco de dados analisado nesta pesquisa, foi uma fonte secundária, a qual 

foi fornecido pela Prefeitura do Município de Porto União, Santa Catarina, pelo De-

partamento Municipal de Recursos Humanos desta cidade. Neste banco de dados, 

estavam descriminados, todos os servidores lotados em todas as Unidades Básicas 

de Saúde do Município. Seus dados pessoais, como sexo, idade, tempo de trabalho 

e qual unidade estava locado. Foram disponibilizados, todos os afastamentos por 

agravos à saúde, de todos os servidores municipais das Unidades Básicas de Saúde 

deste município, ocorridos no período de 2014 a 2017. Como população do estudo, 

utilizou se de todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde, no período de 

2014 a 2017. Como amostra desta pesquisa, foram utilizados somente os servidores 

afastados por agravos à saúde, identificados como doenças do sistema osteomuscu-

lar e do tecido conjuntivo (CID – 10, capítulo M).

3.3 VARIÁVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES

Foram classificados somente os afastamentos por CID-M e que receberam a 
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Licença para Tratamento de Saúde (LTS). A Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relativos a Saúde - CID10 (OMS, 2008). Foram excluídos 

para as análises, qualquer outro motivo de afastamento, que não o do CID-10 M. 

Como variáveis independentes, foram utilizados os dados sociodemográficos (idade, 

sexo, escolaridade, renda) e ocupacionais (função, tempo de serviço, jornada de 

trabalho e local de locação).   

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Incialmente, o pesquisador entrou em contato com o Secretário Municipal de 

Saúde  do  Município  de  Porto  União,  Santa  Catarina,  e  com o  Diretor  Geral  de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal  desta cidade, para informar sobre os 

procedimentos  da  pesquisa  e  solicitou  uma  autorização  para  a  coleta  das 

informações  junto  ao  banco  de  dados  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  e  do 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Porto União – SC.

As informações levantadas se referem à quantidade e localização das Unida-

des Básicas de Saúde (UBS) existentes no município referido, além de informações 

sociodemográficos e ocupacionais dos respectivos servidores locados nestas UBS. 

Por fim, serão coletados os benefícios periciais de saúde concedidos aos servidores 

públicos municipais referentes ao período de 2014 a 2017.

A coleta dos dados sociodemográficos (idade, sexo, escolaridade, renda) e 

ocupacionais (função, tempo de serviço, jornada de trabalho) foi realizada por meio 

do acesso aos bancos de dados municipais. Serão coletadas informações de afasta-

mento, através de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), baseados nos laudos 

periciais de saúde dos servidores da rede municipal de saúde, locados nas UBS, 

através de um Banco de Dados Secundário do Sistema Integrado de Gestão de Re-

cursos Humanos (SIGHR) do Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

de Porto União – SC. 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

As  análises  de  prevalência  e  incidência  serão  realizadas  por  meio  de 

estatística  descritiva  dos  desfechos  considerados.  Para  associar  as  variáveis 
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sociodemográficas  e  ocupacionais  (variáveis  independentes)  com  os  distúrbios 

musculoesqueléticos e transtornos mentais (variáveis dependentes) serão utilizados 

medidas  de  associação  para  variáveis  qualitativas  e  correlação  para  variáveis 

quantitativas,  e  verificados os  seus respectivos  níveis  de  significância.  Todas as 

análises  serão  realizadas  com  o  programa  Statistical  Package  for  the  Social  

Sciences-SPSS, versão 18.0 for Windows. 

3.6 PERÍODO DE ABSENTEÍSMO POR DOENÇA

A duração dos afastamentos dos professores foi calculada em dias, a partir da 

data de início e final das licenças para tratamento de saúde (LTS).

3.7 AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DO ABSENTEÍSMO - DOENÇA

Para  avaliar  a  prevalência  de  absenteísmo  por  doença  será  utilizado  a 

equação proposta por (SANCINETTI et al., 2011).

Ak% = percentual de afastamentos não prevista;

 = somatória dos dias não previstos, segundo os tipos de ausências; 

D = dias do ano, 365 dias.

A incidência de absenteísmo por doenças dos professores será utilizada a 

equação de incidência acumulada e taxa de incidência proposta por Pitanga (2010): 

Ia= N ÷ P

Ia – incidência acumulada;

N – número de novos casos de afastamentos em um determinando período;

P – população de professores afastados.

Tx = N ÷ Pt

Tx – taxa de incidência;

N – número de novos casos de afastamentos;
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Pt – pessoa-tempo (multiplicação do número de professores pelo tempo que 

cada um esteve exposto).

3.8 ASPECTOS ÉTICOS

Para que a pesquisa fosse realizada, este projeto foi  encaminhado para o 

Comitê de Ética da UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, sendo que 

todos os procedimentos foram realizados conforme a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de saúde envolvendo pesquisas em seres humanos. Após o deferimento 

do referido Comitê, foi encaminhado à Diretoria Geral do Recursos Humanos e para 

a Secretaria Municipal de Saúde de Porto União – SC, para apresentação do projeto 

de  pesquisa  e  solicitação  do  fornecimento  dos  dados  sociodemográficos  (idade, 

sexo, escolaridade, renda) e ocupacionais (função, tempo de serviço, jornada de 

trabalho), de seus bandos de dados municipais. 

Os  mesmos  foram  retirados  junto  a  estes  departamentos  municipais, 

mediante  assinatura  e  entrega de  um termo de responsabilidade  de  uso  destes 

dados. Neste termo, foi expresso que todas as informações prestadas e entregues 

pelo poder público municipal,  são sigilosas e serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. A divulgação das informações foi de forma anônima e em conjunto com as 

respostas de um grupo de pessoas. Além disso, não houve qualquer risco ou dano 

ao  município  ou  as  pessoas  envolvidas  no  estudo.  Os  resultados  foram 

disponibilizados  ao  Município,  ao  término  do  estudo  pelo  pesquisador  para 

apreciação  e  utilização  para  futuras  políticas  públicas  de  promoção  da  saúde  e 

qualidade de vida destes servidores.
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4 RESULTADOS

Com  a  realização  deste  trabalho,  obteve-se  junto  ao  órgão  de  Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Porto União – SC, 2761 afastamentos foram 

analisados  no  período  compreendido  de  janeiro  de  2014  a  dezembro  de  2017. 

Destes  afastamentos,  2036  não  tiveram  o  seu  CID  (Código  Internacional  de 

Doenças)  declarados,  restando  apenas  725  afastamentos  que  foram  analisados 

conforme  o  CID,  que  continham.  Dos  afastamentos  declarados  com  CID  M, 

conseguimos  obter  um  total  de  140  durante  o  período  de  quatro  anos, 

compreendidos entre 2014 a 2017. O número de servidores das unidades básicas 

de  saúde  o  município  de  Porto  União  –  SC,  analisados  durante  esta  pesquisa, 

variaram de 112 em 2014 a 284 no ano de 2017.

Na tabela 1, estão demonstradas todos os CIDs constantes nos afastamentos 

declarados, durante os anos de 2014 a 2017. Cada CID está demonstrado conforme 

o número da sua frequência anual e o percentual correspondente a cada ano de sua 

frequência. Também na mesma tabela, encontra-se discriminado por CID e por ano, 

o valor médio de dias de afastamento por licença saúde, que cada CID representou 

por ano, de 2014 a 2107.
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Tabela 1: Afastamentos por CID e ano

Fonte: O Autor, 2018.

No ano de 2014 o CID M foi o principal gerador de afastamentos, com 52 

emitidos neste ano, representando 8,0% do total  de afastamentos emitidos neste 

ano (somados os com CID declarados com os não declarados). Neste mesmo ano, 

os afastamentos por CID M, representaram uma média de 12,4 dias de afastamento 

ao  trabalho,  por  afastamento  estudado.  Em  segundo  lugar,  o  CID  R  teve  24 

atestados emitidos. E terceiro lugar, o CID J, com 23 atestados emitidos. Em quarto 

lugar, o CID Z com 22 afastamentos emitidos e em quinto lugar o CID F com 14 

afastamentos. 

Em 2015  o  CID  M correspondeu ao primeiro  lugar,  com 39  afastamentos 

emitidos, representando 5,8% dos afastamentos emitidos neste ano (somados os 

com CID  declarados  com os  não  declarados),  com uma  média  de  4,6  dias  de 

afastamento por atestado emitido. Em segundo lugar, ainda em 2015, com o CID J, 

tiveram 22 afastamentos.  Em terceiro  lugar  o  CID R, com 21 afastamentos.  Em 

quarto lugar o CID S,  com 19 afastamentos e em quinto lugar o CID Z com 13 

afastamentos emitidos neste ano.

No ano de 2016 o CID de maior frequência foi  o Z, com 26 afastamentos 

emitidos,  representando  3,9%  dos  afastamentos  emitidos  neste  ano,  com  uma 

média de 3,1 dias de afastamento por atestado neste CID. Em segundo lugar o CID 
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M,  foi  o  de  maior  frequência,  com  17  afastamentos,  representando  2,5%  dos 

atestados emitidos, com uma média de 4,7 dias de afastamento por atestado. Em 

terceiro lugar, ainda neste ano,  o CID R teve 15 afastamentos. Em quarto lugar o 

CID  K,  com  14  afastamentos  emitidos  e  em  quinto  lugar  o  CID  J  com  10 

afastamentos. 

Em 2017 o CID M ficou em primeiro lugar novamente, com 32 afastamentos 

emitidos,  representando  4,2%  dos  atestados,  com  uma  média  de  7,4  dias  de 

afastamento  por  atestado  emitido.  Em  segundo  lugar  ficou  o  CID  R,  com  24 

afastamentos. Em terceiro lugar o CID Z, com 23 afastamentos e em quarto lugar 

ficaram empatados os CIDs N, K, J e F, com 16 afastamentos cada, no ano de 2017.

O gráfico 01, demonstra o percentual de afastamentos com o CID declarado e 

não declarado,  durante  os  anos  de  2014 a  2017,  analisados por  nosso estudo, 

havendo uma média de 73,7% de afastamentos não declarados, contra uma média 

de 26,3% de afastamentos com CID declarados neste período.

Gráfico 1: Percentual de declarados e não declarados em relação aos afastamentos

Fonte: O Autor, 2018.

Na  tabela  2,  demonstramos  a  prevalência  dos  afastamentos  por  CID  M, 

durante o período compreendido em nossa pesquisa, os anos de 2014 a 2017. O 

cálculo realizado, partiu do total dos afastamentos emitidos no período, 2761, e não 

somente sobre somente os 725 com CID declarado.  Apurou-se uma prevalência 
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média  de  5,1% de  casos  por  CID  M durante  o  período  estudado,  havendo  um 

destaque maior no ano de 2014, com 8,0% dos afastamentos declarados analisados 

(n=52). Com relação à média de dias afastados por atestado emitido, também o 

destaque se dá no ano de 2014, com 12,4 dias de afastamento por atestado emitido 

com CID M neste ano. Durante o ano de 2015, houve uma prevalência de 5,8%, com 

39 afastamentos neste ano, havendo uma média de 4,6 dias de afastamento por 

atestado emitido. 

Em 2016  houve  uma queda  da  prevalência  por  CID  M,  ficando  em 2,5% 

(n=17), com uma média de 4,7 dias de afastamento por atestado emitido. Em 2017, 

a prevalência, teve um pequeno aumento, 4,2% (n=32), com uma média de 7,4 dias 

de afastamento por atestado emitido neste ano.

Tabela 2: Prevalência por ano do CID M

Fonte: O Autor, 2018.

Em 2014 foram emitidos 649 afastamentos no total, destes, 437 não tiveram 

seu CID declarado e 212 o tiveram. Dos afastamentos declarados neste ano, 52 

afastamentos eram do CID M, totalizando 8% dos afastamentos do ano de 2014 e 

tendo uma média de 12,4 dias de afastamento médio por atestado nesse ano. Em 

2015 foram emitidos 677 afastamentos no total, destes, 483 não tiveram seu CID 

declarado  e  194  o  tiveram.  Dos  afastamentos  declarados  neste  ano,  39  eram 

atestados com o CID M, totalizando 5,8% dos afastamentos no ano de 2015 e tendo 

uma média de 4,6 dias de afastamento médio por atestado emitido neste ano. Em 

2016 foram emitidos 674 afastamentos no total, destes, 539 não tiveram seu CID 

declarado  e  135  o  tiveram.  Dos  afastamentos  declarados  neste  ano,  17  eram 

afastamentos com o CID M, totalizando 2,5% dos afastamentos no ano de 2016 e 

tendo uma média de 4,7 dias de afastamento médio por atestado neste ano. No ano 

de 2017 foram emitidos 761 afastamentos no total, destes, 577 não tiveram seu CID 

declarado  e  184  o  tiveram.  Dos  afastamentos  declarados  neste  ano,  32  eram 
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afastamentos com o CID M, totalizando 4,2% dos afastamentos no ano de 2017 e 

tendo uma média de 7,4 dias de afastamento médio por atestado neste ano.

Durante o período analisado em nossa pesquisa, 140 afastamentos por CID 

M foram estudados. Destes tivemos uma média de 35 afastamentos por ano com 

este CID, havendo um período médio de afastamento de 8,1 dias em cada atestado.

No gráfico 02, demonstramos a distribuição dos casos diagnosticados por CID 

M,  por  ano,  analisados  pela  nossa  pesquisa.  Podemos  observar  que  em  2014 

houveram 52 afastamentos, havendo um decréscimo sucessivo de 39 afastamentos 

em 2015 e 17 afastamentos em 2016, tornando a aumentar seu número para 32 em 

2017. 

Gráfico 2: Prevalência por ano do CID M

Fonte: O Autor, 2018.

Com relação à incidência, nossa pesquisa revelou, que dos afastamentos por 

CID M, no ano de 2014, houveram 52 afastamentos, envolvendo 25 servidores. No 

ano de 2015, tiveram 39 afastamentos, envolvendo 20 servidores, destes apenas 11 

novos casos. No ano de 2016, 17 afastamentos foram levantados, envolvendo 10 

servidores, destes apenas 3 novos casos. Por fim, no ano de 2017, 32 afastamentos 

formam encontrados, envolvendo 19 servidores e destes 11 foram de novos casos.
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Tabela 3: Incidência

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 03, demonstramos o comparativo da incidência de casos de CID 

M, no período de 2014 a 2017. Nele, podemos observar um índice decrescente na 

incidência, começando com 25, evoluindo para 11 e 3, nos anos de 2015 e 2016. Já 

em 2017, observamos um pequeno acréscimo nos casos novos, vindo à incidência 

retornar ao patamar de 2015, com 11 casos novos no período.

Gráfico 3: Incidência no CID M

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 04, demostramos a distribuição por gênero, durante o período estu-

dado em nossa pesquisa. Em 2014, as unidades básicas de saúde do município de 

Porto União – SC, contava com 25 servidores do gênero masculino registrados em 

suas Unidades Básicas de Saúde, entre estes houveram 7 afastamentos neste mes-

mo ano, correspondendo a 28% dos funcionários do gênero masculino, afastados 
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neste ano. Ainda, dentro do ano se 2014, estas unidades de saúde, dentro da secre-

taria municipal de saúde contava com 87 servidores do gênero feminino, sendo que 

entre estes, 45 afastamentos ocorreram neste ano observado, representando 51,7% 

dos servidores deste gênero afastados naquele ano. Durante o ano de 2015, não 

houve aumento no número de servidores do gênero masculino, permanecendo os 

mesmos 25 servidores nesta secretaria municipal, que no ano anterior. 

Durante este mesmo ano de 2015, houveram 12 afastamentos entre os servi-

dores do gênero masculino, representando em 2015, 48,0% dos servidores deste 

gênero, afastados neste ano analisado. Entre o gênero feminino, houve um aumento 

de uma servidora apenas no ano de 2015, passando de 87 para 88 servidores do 

gênero feminino. Entre estes, houveram 27 afastamentos, neste ano de 2015, repre-

sentando 30,7% dos servidores deste gênero, afastados neste ano. Em 2016, in-

gressaram nesta secretaria municipal, para trabalharem junto as UBS, 5 indivíduos 

do gênero masculino, passando neste ano para 30 servidores lotados nesta secreta-

ria, para estas unidades. 

Entre  estes,  houveram neste  mesmo  ano,  5  afastamentos,  representando 

16,7% do total de servidores deste gênero, afastados em 2016. Entre os servidores 

do gênero feminino, também houve um acréscimo de 5 servidores aos quadros fun-

cionais desta secretaria municipal, para as UBS, passando neste ano a contar com 

93 servidores do gênero feminino, tendo neste ano de 2016, ocorrido 12 afastamen-

tos entre ente gênero,  representando 12,9% dos servidores afastados neste ano 

analisado. 

Em 2017, houve um substancial aumento no número de servidores municipais 

da área de saúde, tanto entre o gênero masculino, como entre o gênero feminino. 

Entre o masculino, houve um aumento de 30 para 69 servidores, e entre estes ocor-

reram apenas 2 afastamentos neste ano, representando apenas 2,9% dos indivíduos 

do gênero masculino, sendo afastados em 2017. Entre o gênero feminino, o aumen-

to nos quadros funcionais, foi muito mais substancial, passando de 93 para 215 ser-

vidores deste gênero neste ano. Dentre estes, ocorreram 30 afastamentos neste ano 

de 2017, representando 14% dos servidores deste gênero, neste período.
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Tabela 4: Distribuição por gênero entre afastados e não afastados do CID M

Fonte: O Autor, 2018.

Desta forma, podemos observar que durante o período entre 2014 e 2017, 

ocorreram um total de 26 afastamentos entre servidores do gênero masculino, en-

quanto durante este mesmo período analisado, houveram 114 afastamentos entre o 

gênero feminino, representando 53% de afastamentos entre este gênero. Desta for-

ma, entre os 140 afastamentos estudados, tivemos 284 servidores envolvidos (de 

ambos os gêneros), contando esta secretaria municipal de saúde, com um contin-

gente de 69 servidores do gênero masculino e 215 servidores do gênero feminino, 

no ano de encerramento desta pesquisa. Um expressivo aumento, em se comparan-

do com um contingente de 25 servidores do gênero masculino e 87 servidores do 

gênero feminino, em um total de 112, no ano de 2014, o do início desta pesquisa.

Observamos que após o aumento no número de servidores ocorrido em 2017, 

os índices de afastamentos por CID M, entre os servidores, tiveram um significativo 

decréscimo, 32 no total neste ano, em se comparado aos 17 do ano anterior de 

2016, tendo ainda em vista o número de servidores envolvidos, 284 em 2017, contra 

123 em 2016.

No gráfico 4, demostramos os percentuais de afastamentos por CID M, con-

forme gênero e ano de aparecimento. Neste gráfico, observamos que o gênero femi-

nino teve um percentual médio de 53,0% dos servidores deste gênero, afastados du-

rante os quatro anos desta pesquisa, enquanto o gênero masculino teve uma média 

de 37,7%, de servidores deste gênero, afastados durante este mesmo período anali-

sado. ados. As maiores diferenças ocorrem nos anos de 2014 e 2015. Em 2014, o 

maior percentual de afastamentos ocorreu entre os servidores do gênero feminino, 

havendo entre os gêneros, uma diferença de 23,7%, entre os 87 e 25 servidores do 

gênero feminino e masculino respectivamente. Já no ano de 2015, houve uma inver-
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são desta diferença, com 17,3% do gênero masculino sobre o feminino, entre os 25 

e 88 servidores do gênero masculino e feminino respectivamente.

Gráfico 4: Distribuição por gênero entre afastados e não afastados do CID M

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 5, estão demonstradas as faixas etárias dos servidores que tiveram 

afastamentos declarados com CID M, durante o período dos anos de 2014 a 2017. 

Podemos observar que entre o gênero masculino, a faixa etária dos 30 aos 39 anos, 

foi a que representou maior número de indivíduos, 21, seguida da faixa dos 50 aos 

59 anos, com 20 indivíduos. Porém o fator mais relevante encontrado nesta análise,  

foi o da faixa dos 40 aos 49 anos, que mesmo em terceiro lugar, com 12 indivíduos,  

teve um período médio de afastamento por atestado de 10 dias, o que acabou lhe 

conferindo 38,5% dos afastamentos estudados neste período, em se comparando 

com a média de 5 dias de afastamento na faixa etária de 30 aos 39 anos, que repre-

sentou apenas 19,2% dos afastamentos totais por CID M, no gênero masculino no 

período estudado. 

Quanto ao gênero feminino, a faixa etária, também, com maior frequência de 

afastamentos por CID M, foi a de 30 aos 39 anos, com 68 indivíduos. Porém, neste 

gênero, o que mais chamou atenção, da mesma forma que no gênero masculino, foi 

a faixa etária dos 40 aos 49 anos, que apenas com 4 indivíduos a menos que a faixa 

anterior, ou seja, 64 indivíduos, foi responsável por 51,8% dos dias de afastamento 

em atestados, com uma média de 59 dias de afastamento, em se comparado com a 
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faixa etária dos 30 aos 39 anos, que obteve 14% dos dias afastados, com uma mé-

dia de 16 dias de afastamento em seus indivíduos. Outro dado importante observado 

junto ao gênero feminino no tocante à faixa etária, foi a de 60 anos ou mais, que 

mesmo com apenas somente 5 indivíduos encontrados se nesta faixa etária, estes 

tiveram uma média de 01 dia de afastamento ao trabalho, o que lhe conferiu apenas 

0,9% dos dias de afastamento no período, em se comparando às demais faixas etá-

rias.

Tabela 5: Faixa etária entre afastados e relação de afastamento por pessoa e gênero

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 5.1, demonstramos a estatística descritivas sobre os perfis dos fun-

cionários e dos afastados por CID M no período de 2014 a 2016. Nesta tabela, ob-

serva-se que entre os funcionários (n=284), a idade média entre servidores do sexo 

feminino, foi de 38,9 anos, em comparação com servidores do sexo masculino, que 

tiveram uma idade média de 44,9 anos. Portanto a média geral dos servidores muni-

cipais da saúde do município de Porto União – SC, atuantes junto as UBS, estão na 

média dos 40,4 anos. As idades entre as mulheres, variaram dos 18 aos 66 anos, já  

entre os homens, a idade variou de 18 aos 67 anos. Com relação à comparação, 

frente a amostragem estudada de servidores atestados com CID M, a idade média 

entre as mulheres foi de 45,4 anos, se comparado aos homens que foi de 44,4 anos. 

Entre as mulheres, existiram servidoras com idade de 19 à 66 anos. Já entre os ho-

mens, a idade variou de 34 a 66 anos. Tal informação nos revela que a amostragem 

masculina, se apresenta mais adensada, que entre as mulheres, pois entre os ho-

mens os casos diagnosticados por CID M, começaram de aparecer após os 33,8 

anos de idade, até os 66 anos, enquanto nas mulheres, os casos começaram de 

aparecer a partir dos 19 anos, até os 66 anos.
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Tabela 5.1: Estatísticas descritivas sobre os perfis dos funcionários e dos afastados 

CID M

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 5, demonstramos as proporcionalidades existentes entre as faixas 

etárias, comparadas por gênero. Observamos que nas faixas de 20 aos 29 e de 30 

aos 39 anos, ocorre uma proporcionalidade dos casos, em se comparando o gênero 

masculino ao feminino. Na faixa etária dos 40 aos 49 anos, ocorre uma pequena su-

premacia do gênero feminino, sobre o gênero masculino, 0,8 para 0,9. Na faixa etá-

ria dos 50 aos 59 anos, ocorre um grande destaque do gênero feminino sobre o 

masculino, 1,1 para 0,3, enquanto na faixa etária dos 60 anos ou mais, ocorre o in -

verso, uma supremacia do gênero masculino sobre feminino, de 0,6 para 0,2. Em se 

comparando todas as faixas etárias e gêneros, ocorre uma pequena supremacia do 

gênero feminino sobre o gênero masculino, de 0,5 para 0,4, dos atestados analisa-

dos, declarados com CID M, no período de 2014 a 2017.
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Gráfico 5: Relação de afastamentos por pessoa por gênero

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 6, estratificamos os afastamentos por CID M no período de 2014 a 

2017, sobre o fator de tempo de trabalho do servidor público municipal da saúde, 

junto à prefeitura. Esta análise foi dividida em quatro categorias, servidores com até 

5 anos de trabalho, servidores com 5 a 10, 10 a 15 e com mais de quinze anos de 

serviço, respectivamente. Com esta análise, observamos que os servidores com 5 a 

10  anos  de  trabalho  (n=81),  18  tiveram atestados  neste  período,  representando 

37,1% dos afastamentos, com uma média de 0,6 afastamento por indivíduo desta 

faixa etária. Porém o dado de maior relevância, encontramos em servidores com 15 

anos ou mais (n=44), destes, 42 apresentaram atestados no período analisado, cor-

respondendo a 30% dos atestados, com uma média de 1 afastamento por pessoa no 

período de 2014 a 2017. Ainda sobre esta análise, os servidores com faixa etária de 

10 a 15 anos de serviço (n=37), 28 apresentaram atestados por CID M, representan-

do 20% dos afastamentos, com uma média de 0,8 atestado por servidor desta faixa 

etária.
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Tabela 6: Afastamentos por tempo de trabalho

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 6 demonstramos como se comportou, dentro do estudo realizado, 

a prevalência dos afastados por CID M, levando em consideração o tempo de traba-

lho, anos de atuação, dos servidores no período de 2014 a 2017, levando-se em 

consideração o fator comparativo de tempo de trabalho e o número de afastamentos 

por servidor. Observamos com isso, que conforme o tempo de trabalho aumenta, o 

número de atestados por CID M, aumenta progressivamente junto aos servidores. 

Os índices sobem gradativamente de 0,1 a 1,0, entre as faixas etárias analisadas, 

havendo seu maior salto quantitativo, entre a faixa de 0 a 5 anos, para a faixa de 5 a 

10 anos de trabalho, 0,1 para 0,6, respectivamente.

Gráfico 6: Afastamentos por tempo de trabalho

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 7, realizamos um comparativo entre os 140 atestados por CID M, 

no período de 2014 a 2017, e os cargos dos 284 servidores que tiveram seus atesta-

dos declarados por este CID, neste período de análise. Nesta análise, podemos ob-

servar, que a maior ocorrência se deu entre os servidores de nível auxiliar, pois dos 
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82  servidores  existentes,  existiram  80  afastamentos  no  período,  representando 

57,1% de todos atestados declarados no período, com uma média de 1,0 afasta-

mento por indivíduo, deste cargo. Outro dado significativo, observado com esta pes-

quisa, foi o que acontece junto aos servidores com cargo administrativo (n=29), des-

tes 22 afastamentos aconteceram no período,  representando 15,7% de todos os 

afastamentos por CID M, com uma média de 0,8 afastamento por servidor deste car-

go.

Tabela 7: Afastamentos por cargos

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 7, demonstramos a proporcionalidade existente entre os afasta-

mentos por CID M e os cargos dos servidores analisados. Podemos observar, que a 

maioria dos afastamentos se concentra junto aos auxiliares, 1,0, seguido dos servi-

dores administrativos, 0,8, passando pelos técnicos, 0,3, chegando por fim aos de 

nível superior, onde se observou o menor índice de afastamentos, 0,2.

Gráfico 7: Afastamentos por cargo

Fonte: O Autor, 2018.
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Na tabela 8, estão demonstrados os afastamentos por CIM M, no período de 

2014 a 2017, e a faixa salarial do servidor afastado por este CID. Os dados mais re-

levantes desta análise, demonstram que a faixa salarial mais acometida foi a dos 

servidores que recebem entre R$1.000,00 a R$3.000,00, (n=239), onde dos 284 ser-

vidores estudados nos 2761 atestados, existem 239, nesta faixa salarial, sendo 103, 

os casos de CID M. Isto representa 73,6% dos afastamentos por este CID no perío-

do estudado, com uma média de 0,4 afastamento por indivíduo desta faixa salarial.  

Outro dado significativo observado nesta análise, foi o da faixa de até R$1.000,00. 

Nesta faixa, dos 33 indivíduos que possuem este salário, 35 atestados por CID M fo-

ram encontrados,  representando 25% dos atestados neste período,  havendo um 

índice de 1,1 atestado por indivíduo desta faixa. Este índice demonstra que mais de 

um atestado é concedido por indivíduo desta faixa salarial. Outro dado apontado so-

bre esta análise, foi que dos 284 indivíduos que tiveram atestados no período de 

2014  a  2017  (2761  atestados  no  total),  apenas  02  estão  na  faixa  salarial  de 

R$3.000,00 a R$5.000,00, e ambos, não apresentaram atestados por CID M. Porém, 

em  dados  numéricos,  servidores  da  faixa  salarial  acima  de  R$1.000,00  até 

R$3.000,00 (n=239), 103 afastamentos ocorreram, representando 73,6% dos atesta-

dos, com índice médio de 0,4 afastamento por servidor desta faixa salarial. 

Tabela 8: Afastamentos por faixa salarial

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 8, demonstramos um comparativo entre a faixa salarial do servidor 

que apresentou atestados por CID M no período de 2014 a 2017, e o número de 

atestados por servidor em cada uma das faixas salariais estudadas. Com esta análi -

se, podemos observar que os indivíduos com salário de até R$1.000,00, tiveram 

mais que um atestado por pessoa no período, ou seja, 1,1. Enquanto na faixa salari-

al de R$1.000,00 a R$3.000,00, tiveram 0,4 atestados por pessoa no período. Como 

na faixa salarial de R$3.000,00 a R$5.000,00, dos dois servidores que tiveram ates-
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tados neste período, nenhum deles, teve atestados do CID M, seu percentual foi 

nulo nesta análise e servidores que recebem acima de R$5.000,00, tiveram um índi-

ce de 0,2 atestados por indivíduo. 

Gráfico 8: Afastamento por faixa salarial

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 9, demonstramos os afastamentos ocorridos por CID M, no período 

de 2014 a 2017, entre os servidores municipais de saúde, levando-se em considera-

ção a jornada de trabalho realizada por eles. Podemos observar que o maior número 

de afastamentos, se deu em servidores que possuem uma jornada de trabalho de 40 

horas semanais, pois de um total de 190 servidores, que possuem esta jornada se-

manal de trabalho, 86 se afastaram durante o período estudado, representando um 

total de 30,3% dos afastamentos durante este período, com uma média de 0,5 afas-

tamento por indivíduo. Porém o dado que nos chamou mais atenção, ocorreu em in-

divíduos com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Destes (n=47), 45 se afas-

taram durante o período analisado, representando 15,8% dos afastamentos do perí-

odo, porém, com uma média de 1,0 afastamento por indivíduo com este modelo de 

jornada de trabalho semanal.
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Tabela 9: Afastamentos por jornada de trabalho CID M

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 9, demonstramos os índices de afastamentos, de acordo com a jor-

nada de trabalho desenvolvida pelos servidores municipais de saúde. Nele podemos 

observar a supremacia dos casos acontecendo em trabalhadores com jornada se-

manal de 30 horas, tendo em segundo lugar sua maior ocorrência em servidores 

com jornada de trabalho de 40 horas, ficando em terceiro lugar, empatados, os com 

20 e 10 horas semanais de trabalho, com o terceiro e último lugar ficando com os 

servidores com 5 horas semanais.

Gráfico 9: Afastamentos por jornada de trabalho CID M

Fonte: O Autor, 2018.

Na tabela 10, comparamos os afastamentos por CID M, nos servidores muni-

cipais de saúde, no período de 2014 a 2017, de acordo com a escolaridade de cada 

indivíduo afastado. Foi possível observar que entre os servidores municipais da saú-

de das UBS, a maioria é de nível médio de escolaridade (n=138). Destes, 98 se 

afastaram durante o período estudado, representando 34,5% de todos os afasta-
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mentos (n=140), com uma média de 0,7 afastamentos por indivíduo durante os qua-

tro anos de pesquisa. Porém o dado que nos chamou mais atenção, ocorreu entre 

os  indivíduos com escolaridade de ensino  fundamental  (n=23).  Dentre  estes,  21 

afastamentos  ocorreram  durante  o  período  da  pesquisa,  representando  apenas 

7,4% dos afastamentos estudados, porém com uma média de 0,9 afastamentos por 

indivíduo deste nível de escolaridade.

Tabela 10: Afastamentos por escolaridade CID M

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 10, demonstramos os índices de afastamentos dos servidores mu-

nicipais de saúde, conforme o seu nível de escolaridade. Observamos que o maior 

percentual de afastamentos por indivíduo durante o período de pesquisa, 0,9, ocor-

reu em indivíduos com nível fundamental, seguido de 0,7 afastamento por servidor, 

dos com nível médio de escolaridade, ficando o terceiro lugar, 0,2 afastamentos por 

servidor, em indivíduos de nível superior.

Gráfico 10: Afastamentos por escolaridade CID M

Fonte: O Autor, 2018.
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Na tabela 11, estratificamos o último dado sócio demográfico de nossa pes-

quisa, os afastamentos por CID M, em servidores municipais de saúde, no período 

de 2014 a 2017, de acordo com a localização das unidades de saúde municipais. 

Podemos observar que a maioria dos servidores (n=284), prestam serviços em uni-

dades de saúde em bairros do município (n=138). Entre estes servidores, 81 afasta-

mentos formam identificados durante o período da pesquisa, representando 28,5% 

dos 140 afastamentos analisados no período, com uma média de 0,6 afastamento 

por servidor desta categoria. Porém o dado que nos chamou mais atenção, foi o dos 

funcionários que trabalham em unidades de saúde localizadas nos distritos munici-

pais (n=18). Entre estes servidores, ocorreram 9 afastamentos, representando ape-

nas 3,2% de todos os afastamentos do período, porém com um índice de 0,5 afasta-

mento por indivíduo.

Tabela 11: Afastamentos por Unidade de Saúde CID M

Fonte: O Autor, 2018.

No gráfico 11, demonstramos a distribuição do índice de afastamentos em 

servidores municipais de saúde, no período de 2014 a 2107, de acordo com a locali-

zação da unidade de saúde municipal a qual trabalha. Nele observamos que o maior  

índice se encontra entre os servidores que trabalham em bairros, 0,6 afastamento 

por servidor. Em segundo lugar, encontram-se os servidores que trabalham em dis-

tritos do município, 0,5 afastamento por servidor. E em terceiro lugar, ficaram os ser-

vidores que trabalham em unidades se saúde municipais centrais, 0,4 afastamento 

por servidor estudado.
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Gráfico 11: Afastamentos por Unidade de Saúde CID M

Fonte: O Autor, 2018.
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 AFASTAMENTOS POR CID E ANO

Em nosso estudo,  podemos observar  que O CID M,  foi  o  CID de maior 

afastamento entre todos os CIDs durante os anos de 2014, 2015 e 2017. Apenas no 

ano de 2016, o CID M, ficou em segundo lugar, atrás apenas do CID Z (Exame geral 

e  investigação  de  pessoas  sem  queixas  ou  diagnóstico  relatado).  Segundo  o 

Ministério  do  Trabalho,  dentro  da  Política  Nacional  de  Segurança  e  Saúde  do 

Trabalhador (BRASIL, 2004), no Brasil, estudos sobre o perfil de morbimortalidade 

dos  trabalhadores  são  insuficientes  para  se  conhecer  adequadamente  as 

características dessa população em relação ao processo saúde-doença-trabalho.

Cunha  et al.  (2009), coloca em sua pesquisa, realizada entre os anos de 

1995 a 2005, que houve uma tendência temporal de afastamento do trabalho em 

servidores públicos, com maior frequência, que em servidores da iniciativa privada. 

Coloca  ainda,  que  durante  este  período  de  estudo,  ocorreram  nas  secretarias 

públicas investigadas, 40.370 afastamentos por LTS, relativos a 7.182 servidores. 

Desses, 95% eram da Secretaria Estadual de Saúde e 5% da Secretaria Estadual da 

Administração. O mesmo autor,  conclui  relatando que o perfil  epidemiológico dos 

trabalhadores  brasileiros  tem  revelado  modificações  ao  longo  dos  anos,  com  a 

predominância das lesões por esforços repetitivos – LER/ DORT, como uma das 

suas causas de afastamentos.

Santos  et al.  (2015), ao pesquisar sobre as aposentadorias por invalidez e 

doenças  crônicas  entre  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Uberlândia,  Minas 

Gerais, detectou entre seus levantamentos estatísticos, que o grupo de doenças do 

aparelho  osteomuscular  foi  o  mais  frequente  encontrado  entre  os  servidores 

municipais afastados, com 23,6% do total encontrado neste grupo. Já Santi  et al.  

(2018), investigando as causas do absenteísmo no serviço público brasileiro, revelou 

através de sua revisão interativa da literatura, que as patologias do CID M, estão 
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presentes em 48% dos afastamentos encontrados entre os servidores da Secretaria 

de Saúde.

Afastamentos por CID M também foram identificados em estudo de Bastos, 

Saraiva  e  Saraiva  (2016),  especificamente  quanto  às  doenças  do  sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo, classificadas em CID M00 e CID M99, como 

as principais causas de afastamento por doença dos servidores municipais em 2012, 

na Prefeitura Municipal  de Vitória,  Espírito Santo,  correspondendo a 15,30% das 

licenças  médicas  concedidas  naquele  ano.  Em frequência  maior,  foi  identificada 

como patologia responsável por afastamento de servidor, as doenças do aparelho 

respiratório, classificadas como CID J00 e CIDJ99, com 15,39%.

Em estudo realizado por Leão et al. (2015), no município de Goiânia, Goiás, 

que analisou licenças para tratamento de saúde superiores a três dias, no período 

entre  2005  e  2010,  encontrou-se  a  frequência  de  25,10% para  as  doenças  do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, classificadas na CID M. 

Neste  caso  as  dorsopatias  representaram  41%  das  doenças 

osteomusculares  (LEÃO  et  al.,  2015),  enquanto  que  Santos  e  Mattos  (2010) 

encontraram em uma frequência de 9,93% para esta classificação, os diagnósticos 

mais  prevalentes  em  dorsalgia,  16,1%;  sinovite  e  tenossinovite  11,0%;  e, 

cervicalgia,5,4%.

A maior frequência foi identificada para a classificação CID F00 e CID F99, 

transtornos mentais e comportamentais, com 26,5%, prevalecendo com 62,1% os 

transtornos do humor (LEÃO et al., 2015).

Dentre 40 docentes de colegiados da UPE, Petrolina, sendo 71,4% mulheres 

e 28,6% homens, com idade entre 25 e 63 anos, foi  inferido que 85,7% desses 

profissionais relatam algum tipo de dor osteomuscular, que inclui dor, desconforto, 

formigamento e dormência (LIMA JÚNIOR; SILVA, 2014).

Analisando  os  resultados  deste  estudo  destaca-se  que  as  doenças 

classificadas na CID M, no período de 2014, 2015, e 2017 são as mais incidentes 

em casos de afastamento de servidor,  a exemplo dos estudos comparados,  que 

apresentam  frequência  de  15,30%  e  de  25,10%,  respectivamente  para  esta 

classificação,  e  incluem  doenças  respiratórias  e  de  transtornos  mentais,  como 

aquelas  que  são  mais  incidentes,  e  com  maior  prevalência,  de  87,5%  para  os 
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docentes investigados por Lima Júnior e Silva (2014).

Com respeito  a  CID  M,  os  resultados  de  um estudo  com servidores  da 

Prefeitura Municipal  de Curitiba,  nos anos de 2010 a 2015,  indicaram o total  de 

4.861 servidores afastados, correspondendo a 10,8% do total de afastamentos, num 

total de 9.859 licenças para afastamento, considerando-se um total de 90.272 dias 

perdidos e confirmando-se um percentual de absenteísmo de 7,03% para este grupo 

de doenças (DANIEL; KOERICH; LANG, 2017).

Freitas  et al.  (2015), coloca em sua pesquisa, onde foram analisados 206 

prontuários  de  sujeitos  atendidos  no CEREST de  Santos,  de  janeiro  de  2010 a 

dezembro  de  2010,  que  dos  206  prontuários,  18,0%  (n=37)  sujeitos  tinham 

diagnósticos estabelecidos entre M60 a M79 (transtornos dos tecidos moles) pela 

CID-10 e 13,5% (n=28) continham queixas de sintomas dolorosos e suspeitas de 

transtornos dos tecidos moles. Da amostra total (n=206), 135 prontuários continham 

a informação de situação de afastamento do trabalho. Na amostra deste estudo, os 

transtornos  dos  tecidos  moles  afetaram  trabalhadores  de  diferentes  profissões, 

sendo  que  dessas  as  mais  prevalentes  foram  aquelas  com  exigências  físicas 

“reconhecidas”  em  tarefas  de  trabalho,  em  faixa  etária  produtiva,  havendo  um 

predomínio do gênero feminino.

5.2 PREVALÊNCIA POR ANO DO CID

Em nossa pesquisa, conseguimos determinar uma prevalência média de 5,1% 

de casos por CID M durante o período estudado, havendo um destaque maior no 

ano  de  2014,  com  8,0%  dos  afastamentos  declarados  analisados  (n=52).  Com 

relação à média de dias afastados por atestado emitido, também o destaque se dá 

no ano de 2014, com 12,4 dias de afastamento por atestado emitido com CID M 

neste ano. No ano de 2015, houve um pequeno aumento da prevalência, indo para 

5,8%, com 39 afastamentos neste ano, com uma média de 4,6 dias de afastamento 

por atestado emitido. Ocorrendo o inverso, já no ano de 2016, onde houve uma 

queda da prevalência por CID M, ficando em 2,5% (n=17), com uma média de 4,7 

dias de afastamento por atestado emitido. Por fim, no ano de 2017, a prevalência, 

teve novamente um pequeno aumento, 4,2% (n=32), com uma média de 7,4 dias de 

afastamento por atestado emitido neste ano. 
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Santi et al. (2018), revela que as doenças osteomusculares foram a primeira 

causa  de  absenteísmo-doença  em  três  artigos,  levantados  em  sua  revisão 

integrativa, a segunda entre quatro artigos, e a terceira entre outros dois.  Foram 

identificados  índices,  sendo  o  menor  (9,93%)  e  o  maior  (29,53%),  entre  os 

percentuais do total de afastamentos, revisados junto a estes estudos. Os artigos 

que apresentaram esta  como primeira  causa,  tiveram como foco  servidores  das 

Secretarias de Saúde. As doenças do sistema osteomuscular e doenças do aparelho 

circulatório apresentaram importante participação na morbidade geral, com 14,8 e 

13,8%  para  aposentadorias  por  um  CID  relatado  e  23,6  e  19,6%  para 

aposentadorias por mais de um CID identificado, respectivamente.

As doenças classificadas como CID M também implicaram em afastamento 

de servidores na Prefeitura Municipal de Vitória, Espírito Santo, confirmando-se um 

afastamento  médio  de  12,8  dias  (BASTOS;  SARAIVA;  SARAIVA,  2016),  dados 

semelhantes aos obtidos no presente estudo, de 12,4 dias de afastamento, para o 

ano de 2014. 

Almeida et al. (2016), detectou em sua pesquisa no período de 2009 a 2011, 

junto à Coordenação de Perícia Médica do Município de São Luís, no Maranhão, 

local  que  atendeu  a  todos  os  servidores  efetivos,  que  entre  os  funcionários 

atendidos,  encontram-se  servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Administração  – 

SEMAD (251 funcionários); Secretaria Municipal de Educação – SEMED: magistério 

(5.630 professores) e administrativos (1.685 funcionários); e da Secretaria Municipal 

de Saúde – SEMUS (3.934 funcionários); Neste estudo, os autores colocam que no 

Brasil, as doenças do sistema musculoesquelético figuram como a terceira causa de 

aposentadorias por invalidez e a primeira causa de auxílio-doença .

Dentre 8.257 servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul, em 2005, foi concedido afastamento por doenças do sistema osteomuscular 

e do tecido conjuntivo, CID M00 e CID M99, a uma razão de 3,6, ou seja, a 2.262 

servidores, com uma média de dias de afastamento de 3,7% (SANTOS; MATTOS, 

2010), próximo do índice obtido neste estudo, para o ano de 2015, cujos resultados 

mostraram uma média de 4,6, e de 2016, com a média de 4,6 dias de afastamento 

por atestado emitido. 

Leão  et al.  (2015), revelou em seu estudo que a prevalência acumulada de 
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licenças,  segundo  o  grupo  diagnóstico,  aponta  os  transtornos  mentais  e 

comportamentais (doenças mentais – 26,5%); as doenças do sistema osteomuscular 

e  do  tecido  conjuntivo  (doença  osteomuscular  –  25,1%)  e  as  lesões,  o 

envenenamento e outras consequências de causas externas (lesões – 23,6%) como 

as mais impactantes encontradas durante o período de realização de sua pesquisa.

Daniel, Koerich e Lang (2017) analisaram o absenteísmo dos servidores da 

Prefeitura de Curitiba, Paraná, entre 2010 e 2015, considerando a variável de média 

por ano, número de servidores afastados, e número de licenças para tratamento de 

saúde. Os resultados indicam que o número de servidores afastados foi registrado, 

respectivamente, como sendo: em 2010 – 18.692 afastamentos; em 2011 – 18.231; 

em 2012 – 19.047; em 2013 – 20.327; em 2014 – 20.441; e, em 2015 – 20.507 

afastamentos.

Em exemplo ainda, relatam-se outros dados do estudo realizado por Daniel, 

Koerich  e  Lang  (2017,  p.148),  com respeito  à  média  de  dias  perdidos  para  os 

afastamentos  de  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Curitiba  no  período 

informado, como sendo: em 2010 – 461.715 dias perdidos; em 2011 – 455.677; em 

2012 – 420.671; em 2013 – 541.452; em 2014 – 465.628; e, em 2015 – 440.016 dias 

perdidos por afastamento. A média de afastamento foi de 23 dias entre 2010 e 2015, 

de modo que “Parte-se  do pressuposto  de que quanto maior  o  número de dias 

perdidos, maior é a gravidade da doença. De forma geral, quanto menos doença e 

dias perdidos, menores serão as taxas”.

5.3 INCIDÊNCIA POR CID M

Em nosso estudo, no tocante à incidência, observamos que dos afastamentos 

por CID M, no ano de 2014, houveram 52 afastamentos, envolvendo 25 servidores. 

No ano de 2015, tiveram 39 afastamentos, envolvendo 20 servidores, destes apenas 

11 novos casos. No ano de 2016, 17 afastamentos foram levantados, envolvendo 10 

servidores, destes apenas 3 novos casos. Por fim, no ano de 2017, 32 afastamentos 

foram encontrados, envolvendo 19 servidores e destes 11 foram de novos casos. 

Santos et al. (2015), coloca que os transtornos mentais (22,6%) foram a prin-

cipal causa das aposentadorias estudadas. Entre as doenças do sistema osteomus-

cular, as dorsopatias foram responsáveis por 45,6% das causas, em concordância 
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com os estudos realizados em Belo Horizonte (Minas Gerais), Recife, e em dois es-

tudos na Previdência Social Brasileira. Da mesma forma, as doenças do aparelho 

circulatório, transtornos mentais e doenças do sistema osteomuscular também foram 

as três causas principais de aposentadorias dos servidores do município de Uberlân-

dia.

No município de Vitória, Espírito Santo, o quadro funcional da Prefeitura com-

posto por 12.299 funcionários apresentou em 2012 o número de 2.183 afastamentos 

por CID M, correspondendo a 15,0% dos 14.271 afastamentos concedidos (BAS-

TOS; SARAIVA; SARAIVA, 2016).

Já Santos e Mattos (2010) identificaram 820 afastamentos por doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, CID M00 e CID M99, dentre 8.257 

servidores da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2005, 

correspondendo a 9,93% do total de afastamentos por doenças. 

Este estudo mostrou redução no número de afastamentos de 2014 a 2016, 

ainda que este ano não seja analisado em seus resultados com relação a CID M. Da 

mesma forma, os resultados indicam que decresce também o número de servidores 

nesses afastamentos. Para o ano de 2017, porém, há aumento nos afastamentos e 

casos novos.

Comparativamente a outros resultados, os números encontrados no presente 

estudo são bem menores, a exemplo dos dados registrados por Bastos, Saraiva e 

Saraiva (2016), e de Santos e Mattos (2010).

Costa  Branco,  Giusti  e  Jansen  (2012,  p.47)  verificaram  a  prevalência  de 

sintomas osteomusculares e as condições ergonômicas de professores do ensino 

fundamental,  em novembro  e  dezembro  de  2009,  com 320  professores  de  seis 

escolas: “A prevalência geral de sintomas osteomusculares referido pelos docentes 

foi de 287 (89,7%) nos últimos doze meses e 219 (68,4%) nos últimos sete dias”.

5.4 DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO ENTRE AFASTADOS E NÃO AFASTADOS DO 

CID M

Encontramos  com  a  realização  de  nosso  estudo,  que  a  maioria  dos 

afastamentos  se  deu  entre  gênero  feminino  53,0%,  se  comparado  ao  gênero 
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masculino  37,7%,  com  um  contingente  de  servidores  de  69  masculinos  e  215 

femininos. Observamos que durante o período entre 2014 e 2017, ocorreu um total  

de 26 afastamentos entre servidores do gênero masculino, enquanto durante este 

mesmo  período  analisado,  houve  114  afastamentos  entre  o  gênero  feminino, 

representando 53% de afastamentos entre este gênero. Assim sendo, entre os 140 

afastamentos estudados, tivemos 284 servidores envolvidos (de ambos os gêneros), 

contando esta secretaria municipal de saúde, junto às Unidades Básicas de Saúde, 

com um contingente de 69 servidores do gênero masculino e 215 servidores do 

gênero feminino, no ano de encerramento desta pesquisa. 

Cunha et al. (2009), a Secretaria Estadual de Saúde estudada, contava em 

2005 com 10.435 servidores, sendo que 66% eram mulheres; enquanto a Secretaria 

Estadual da Administração, também estudada, contava com 753 servidores, sendo 

que 54% eram homens. Proporção semelhante foi verificada ao longo dos 11 anos 

analisados, onda as mulheres (75,90%), apresentaram taxas de afastamento mais 

elevadas  que  os  homens  para  ambas  as  secretarias,  corroborando  achados  de 

outros estudos. Segundo este estudo, a maior morbidade e afastamentos entre as 

mulheres pode ter explicações genéticas e hormonais, na autopercepção da saúde, 

na  maior  utilização dos serviços  de saúde,  além das implicações das interfaces 

trabalho-família que são maiores para as mulheres, bem como a competitividade 

com os homens no mercado de trabalho e realização de atividades similares e suas 

consequentes mudanças no estilo de vida.

Vale et al. (2015) analisaram diagnósticos médicos classificados pela CID-10 

cujas licenças originaram afastamentos do trabalho, avaliando a associação entre os 

diagnósticos e algumas variáveis, dentre elas, o gênero de 78.776 servidores públi-

cos do Estado do Ceará, em 2011. Os resultados mostraram que as doenças do gru-

po CID M, doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, aparecem com 

21,1%, tendo ênfase em transtorno da coluna, 39,3%; transtorno dos tecidos moles, 

18,0%; e, artrites e artroses, 14,8%. Neste estudo, a incidência de mulheres que 

apresentam afastamentos por CID M é de 67,20%, apresentando maior frequência 

entre as mulheres os grupos: M00-M09, M10-M19, M20-M25, M50- -M54, M60-M68 

e M70-M77. Quanto ao gênero masculino, aparece com 32,80%, com maior frequên-

cia para o grupo M50.

No presente estudo os resultados são aproximados daqueles apontados por 
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Vale  et  al.  (2015),  quando o gênero feminino indica 53,0%, índice mais elevado 

comparativamente ao gênero masculino, assim como uma frequência de 55% para o 

sexo feminino entre 60 servidores do município de São Luís (ALMEIDA et al., 2017), 

e assim também com referência ao estudo feito por Vale et al (2015), que apresenta 

67,20% de mulheres acometidas por doenças do grupo CID M.

Um índice maior para mulheres identificadas com doenças osteomusculares, 

de aproximadamente 87%, foi encontrado por Souza et al. (2015), em estudo com 

31 servidores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo e da Unidade de Emergência de Ribeirão Preto, São 

Paulo, confirmando frequência maior do que o encontrado no presente estudo.

Segundo Costa Branco, Giusti  e Jansen (2012, p.47), em estudo com 320 

professores  de  seis  escolas,  na  cidade  de  Pelotas,  Rio  Grande  do  Sul,  “A 

prevalência de sintomas osteomusculares encontrada nos professores é de 42 no 

gênero masculino e de 245 no gênero masculino”, considerando o relato da doença 

por 287 professores, identificando-se novamente a maior prevalência de doenças do 

grupo de classificação da CID M para o gênero feminino. 

Santos et al. (2015), aponta que os homens se aposentaram com maior idade 

do que as mulheres. No entanto, em outros regimes de aposentadoria, as mulheres,  

em geral, aposentam-se mais tarde. Os homens trabalharam por mais tempo que as 

mulheres.  Porém,  devido  às  normas  previdenciárias  municipais,  esses  perderam 

maior tempo de produtividade em relação às mulheres, destaca ainda dentro de seu 

estudo.

Em caso analisado de 403 afastamentos por aposentadoria por incapacidade 

permanente entre servidores municipais de Uberlândia, Minas Gerais, no período de 

janeiro de 1990 a dezembro de 2009, Santos et al. (2015) identificaram as doenças 

do  sistema  osteomuscular  como  as  mais  frequentes  quando  o  motivo  da 

aposentadoria foi determinado por causa múltipla. Concernente ao grupo CID M, as 

frequências para os homens nesta amostra foi de 14,0% e para as mulheres, um 

pouco acima, 15,4%.

Bargas  e  Monteiro  (2014)  avaliaram  a  associação  do  absenteísmo  por 

doença, com o perfil sociodemográfico relacionado ao trabalho de 645 profissionais 

de  enfermagem  que  confirmam  doenças,  encontrando  a  maioria  da  amostra 
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pertencente ao sexo feminino, de 550 mulheres.

Analisando os resultados, Almeida et al. (2016, p.44) descreverem o perfil de 

morbidade por patologias osteomusculares dos servidores do município de São Luís, 

que foram aposentados por invalidez, em registros de perícia médica no período 

entre janeiro de 2009 a dezembro de 2011, correspondendo a 16,67% de frequência. 

Este  estudo  “Apresentou  uma  variabilidade  em  relação  ao  gênero,  havendo 

predominância  no  sexo  masculino  para  as  aposentadorias  por  invalidez  por 

patologias osteomusculares, diferindo, portanto, dos grupos de causa”.

5.5 FAIXA ETÁRIA ENTRE AFASTADOS POR CID M

Os resultados de nossa pesquisa, junto ao perfil de faixa etária, entre os afas-

tados por CID M, revelaram que entre os funcionários (n=284), a idade média entre 

servidores do sexo feminino, foi de 38,9 anos, em comparação com servidores do 

sexo masculino, que tiveram uma idade média de 44,9 anos. Desta forma encontra-

mos entre os servidores municipais da saúde do município de Porto União – SC, atu-

ando junto as UBS, uma idade média de 40,4 anos. As idades entre as mulheres va-

riaram dos 18 aos 66 anos; já entre os homens, a idade variou de 18 aos 67 anos.  

Com relação à comparação, frente à amostragem estudada de servidores atestados 

com CID M, a idade média entre as mulheres foi de 45,4 anos, se comparado aos 

homens que foi de 44,4 anos. Entre as mulheres, existiram servidoras com idade de 

19 a 66 anos. Já entre os homens, a idade variou de 34 a 66 anos. Desta forma, ob-

servamos que entre os homens, os casos diagnosticados por CID M, começaram de 

aparecer após os 33,8 anos de idade, até os 66 anos, enquanto nas mulheres, os 

casos começaram de aparecer a partir dos 19 anos, até os 66 anos.

No estudo de Vale et al. (2015) avaliando afastamentos do trabalho dos servi-

dores públicos do Estado do Ceará, em 2011, foi identificado para o grupo classifica-

do como CID M os seguintes índices de faixa etária: menos de 30 anos, 2,30%; de 

31 a 51 anos, 33,30%; acima de 52 anos, 64,40%, a maioria, confirmando  um índice 

relevante que evidencia servidores com faixa etária mais elevada.

Os dados da pesquisa com servidores municipais da saúde do município de 

Porto União,  Santa Catarina,  analisados no estudo,  indicam uma média de 40,4 

anos, porém, apresentam similaridades com a faixa etária de maior índice revelada 
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por Vale et al. (2015), acima de 52 anos e com frequência de 64,40% para as doen-

ças em análise. 

Santi et al. (2018), aponta que entre alguns artigos, observados em seu estu-

do, registraram a idade do servidor licenciado, sendo observado que a partir dos 40 

anos de idade houve aumento do absenteísmo-doença, entre a população analisa-

da. O estudo indica ainda, que a duração da licença médica tem relação com a ida-

de; licenças curtas e intermediárias foram observadas entre trabalhadores jovens, e 

as de longa duração entre os mais antigos; fatores que ocasionam o absenteísmo-

doença relacionam-se com idade acima de 40 anos.

Em outro estudo, Santos et al. (2015) analisaram dentre 403 aposentadorias 

de servidores públicos as doenças classificadas em CDI M por faixa etária, concluin-

do que, antes dos 40 anos de idade, a frequência foi de 20,6%; em indivíduos com 

idade entre 40 e 49 anos, as doenças osteomusculares foram motivações para afas-

tamento por aposentadoria em 21,4%; para as idades entre 50 e 59 anos, a CID M 

aparece com frequência de 24,2%; por fim, servidores com mais de 60 anos indicam 

23,4% dos afastamentos por aposentadoria por doenças do sistema osteomuscular. 

Santos et al. (2015), destaca que entre as aposentadorias que ocorreram com 

indivíduos antes dos 40 anos de idade, as doenças osteomusculares tiveram um 

índice de 20,6%, em indivíduos de 40 a 49 anos de idade as doenças osteomuscula-

res representaram 21,4%. Entre indivíduos de 50 e 59 anos de idade as doenças os-

teomusculares por 24,2%e nos de 60 anos de idade ou mais, as doenças do sistema 

osteomuscular foram responsáveis por 28,2% dos afastamentos. 

Freitas et al. (2015), destaca que houve associação entre a situação de afas-

tamento do trabalho e diagnóstico clínico estabelecido para transtornos dos tecidos 

moles (p=0,032) e entre idade inferior a 40 anos e diagnóstico clínico estabelecido 

para transtornos dos tecidos moles (p=0,082). Em estudo de Reis et al. (2000), a 

maioria dos pacientes atendidos em ambulatório de doenças profissionais e com 

LER tinha menos de 40 anos, e Salim (2003) também indicou em estudo uma predo-

minância de casos de LER/DORT na faixa etária de 30 a 39 anos. Na faixa etária 

dos 20 a 30 anos (p= 2), houveram 5,5%; na faixa dos 31 aos 40 anos (p=13), repre-

sentaram 35,1%, o mesmo ocorrendo na faixa dos 41 aos 50 anos (p=13), represen-

tando os mesmos 35,1%. Na faixa dos 51 aos 60 anos, (p=8) representando 21,6% 
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e por fim, na faixa dos 61 aos 70 anos (p=1), representou 2,7% dos indivíduos pes-

quisados, ficando a idade média do estudo em 43 anos (p=24), com um desvio pa-

drão de 8,76.

Diferentemente, foram encontrados 60 servidores da prefeitura de São Luís, 

predominando a faixa etária que se situa entre 61 a 70 anos de idade, em 37%, apo-

sentados por invalidez (ALMEIDA et al., 2016), resultados semelhantes aos encon-

trados por Costa Branco, Giusti e Jansen (2012), que entre 287 professores que 

confirmaram a doença da CID M, indicam que 31,4% tinham idade entre 45 e 69 

anos.

No caso de 645 enfermeiros que confirmaram doenças como motivação para 

afastamentos médicos, a média de idade foi de 41,9 anos, variando entre 20 e 69 

anos (BARGAS; MONTEIRO, 2014), semelhante à média de idade encontrada no 

estudo com servidores municipais da saúde do município de Porto União, Santa Ca-

tarina.

5.6 AFASTAMENTOS POR TEMPO DE TRABALHO POR CID M

Em nosso estudo do perfil  epidemiológico, encontramos mais afastamentos 

em servidores das Unidades Básicas de Saúde, com 5 a 10 anos de trabalho (n=81), 

onde 18 tiveram servidores se afastaram neste período, representando 37,1% dos 

afastamentos, com uma média de 0,6 afastamento por indivíduo desta faixa etária. O 

ponto mais significativo encontrado, foi entre os servidores com 15 anos ou mais de 

serviços prestados, (n=44), destes, 42 apresentaram atestados no período analisa-

do, correspondendo a 30% dos atestados, com uma média de 1 afastamento por 

pessoa no período de 2014 a 2017. Observamos, com nosso estudo, que conforme 

o tempo de trabalho aumenta, o número de atestados por CID M, aumenta progres-

sivamente junto aos servidores pesquisados. Os índices sobem gradativamente de 

0,1 a 1,0, entre as faixas etárias analisadas, havendo seu maior salto quantitativo, 

entre a faixa de 0 a 5 anos, para a faixa de 5 a 10 anos de trabalho, 0,1 para 0,6,  

respectivamente.

No estudo de Bargas e Monteiro (2014), dentre 645 enfermeiros que apresen-

taram afastamento por doenças, a identificação do tempo de trabalho mostrou o se-

guinte, em dias ausentes por afastamento com até 15 dias de duração: de 0 a 4 
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anos: 1.466 dias de ausência; de 5 a 9 anos: 1.893 dias de ausência; de 10 a 14  

anos: 1.317 dias de ausência; de 15 a 19 anos: 402 dias de ausência; de 20 a 24  

anos: 1.507 dias de ausência; de 25 a 29 anos de trabalho em hospital universitário: 

909 dias de ausência. 

Almeida et al.  (2016), coloca em relação à aposentadoria por invalidez e ao 

tempo de exercício da função pública, que se observa, em sua amostra analisada, 

que 10 (6%) servidores estudados, receberam a concessão desse benefício por pa-

tologias osteomusculares. Quanto à evolução desse grupo de causas, ocorreu óbito 

em apenas um paciente, o qual viveu 63 anos de vida, tendo trabalhado 20 anos. 

Santi et al. (2018), coloca que quanto ao tempo de carreira no serviço público, 

observa se uma maior prevalência do absenteísmo-doença em servidores com mais 

de 11 anos de serviço, e que os fatores que ocasionam o absenteísmo-doença rela-

cionam-se ao tempo de serviço acima de 11 anos. Tal índice aproxima-se ao de Cu-

nha et al. (2009), que em seu estudo destaca que tais afastamentos, tem uma rela-

ção direta com uma média de 14,39 anos de tempo de serviço (DP 5,78), com até 15 

dias de afastamento por atestado, o que ocorreu em 45,92%, dos afastamentos es-

tudados em sua pesquisa.

Dentre 287 professores de seis escolas, analisados com relação à doença do 

grupo CID M, correspondendo a 89,7%, 34,9% deles trabalhavam de 1 a 8 anos; 

33,4%, de 9 a 19 anos; e, 31,7%, de 20 a 41 anos. Destes professores, 20,6% traba-

lhavam 20 horas semanais; 52,6%, de 20 a 40 horas semanais; e, 26,8%, de 41 a 60 

horas semanais (COSTA BRANCO; GIUSTI; JANSEN, 2012).

Analisando os resultados do presente estudo, verifica-se que nos estudos 

comparativos as maiores ausências se referem ao tempo de trabalho de 5 a 9 anos, 

e de 20 a 24 anos (BARGAS; MONTEIRO, 2014).

5.7 AFASTAMENTOS POR CARGOS POR CID M

Durante a realização de nossa pesquisa, encontramos a maior ocorrência de 

afastamentos entre os servidores de nível auxiliar, com um índice de 57,1%. Entre 

os 82 servidores existentes,  encontramos 80 afastamentos durante o período de 

2014 a 2107, o que se traduz em uma média de 1,0 afastamento por indivíduo, deste 
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cargo, neste período. Também muito nos chamou a atenção, foi que junto aos servi-

dores administrativos das Unidades Básicas de Saúde, (n=29), ocorreram 22 afasta-

mentos no período, representando 15,7% de todos os afastamentos por CID M, com 

uma média de 0,8 afastamento por servidor deste cargo. 

Almeida et al. (2016), observou em seus resultados que entre os cargos  estu-

dados por ela, encontraram-se estes afastamentos, devido a causas gerais, com 

mais frequência entre as profissões como, agente administrativo, professor, auxiliar 

de serviços gerais e técnico de nível superior, entre outros. Porém, os achados desta 

investigação, com foco nas patologias osteomusculares em servidores públicos de 

São Luís, Maranhão, evidenciam que foram os afastamentos foram  mais frequentes 

nas profissões de agente administrativo e auxiliar de serviços gerais, entre outros 

técnicos. 

Moreira et al. (2018), ao estudar em uma revisão sistemática a Síndrome de 

Burnout (SB) em médicos, encontrou entre os médicos de família (MF) e os médicos 

de emergência (ME), como os que apresentaram a segunda e a terceira maior fre-

quência, respectivamente, desta síndrome. Com relação aos MF, foram observados 

como fatores desencadeadores da SB, a alta carga de trabalho ou turnos extras, ex-

pectativa não realista do trabalho e falta de recursos, como a escassez de instru-

mentos na atenção primária.

Iunes  et  al.  (2015)  investigaram,  descreveram e correlacionaram sintomas 

musculoesqueléticos  e  capacidade de trabalho dos  funcionários  da Universidade 

Federal  de  Alfenas,  Minas  Gerais,  com  213  professores,  sendo  188  técnicos 

administrativos e 124 funcionários terceirizados. Os resultados indicaram que dentre 

as  áreas  mais  afetadas  pela  dor  muscular  entre  os  professores  analisados,  foi 

constatada maior dor nos punhos/mãos, parte inferior das costas, parte superior das 

costas  e  região  cervical.  Já  para  os  técnicos  administrativos,  as  regiões  mais 

afetadas  incluíram  o  pescoço/cervical,  ombro,  parte  inferior  das  costas, 

quadris/membros inferiores, parte superior das costas e pulsos/dedos/mão. 

Santos et al. (2015), encontraram que em 52,4% das aposentadorias de seu 

estudo,  ocorreram entre trabalhadores de manutenção e reparação,  19,9% entre 

profissionais das ciências e artes, 10,7% trabalhadores de serviços administrativos, 

9,4% técnicos de nível médio e 7,7% entre outros diversos níveis de ocupação.
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Souza  et al. (2015), em estudo que identificou o perfil sociodemográfico, as 

queixas  osteomusculares  e  a  capacidade  para  o  trabalho  em  31  servidores  do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de  São  Paulo  e  da  Unidade  de  Emergência  de  Ribeirão  Preto,  São  Paulo,  no 

período de maio a dezembro de 2012, encontram as ocorrências destas doenças em 

cargos de auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais e escriturário. 

Negri  et  al. (2014),  em  seu  estudo  epidemiológico  sobre  o  perfil 

sociodemográfico e ocupacional de trabalhadores com LER/DORT, encontrou que 

dentre os que declararam o grau de instrução,  predomina o ensino fundamental 

incompleto;  atividades  que  exigem  menor  grau  de  envolvimento  intelectual 

naturalmente  podem  estar  relacionadas  à  repetitividade  e  ao  trabalho  forçado, 

considerados fatores de risco para desenvolvimento de LER/DORT.

Em 2011, Silva investigou as condições de trabalho de servidores de uma 

Unidade  Básica  de Saúde (UBS),  no  interior  de  São  Paulo,  quanto  ao  possível  

impacto dessas condições para a saúde dos trabalhadores. Participaram do estudo 

31  servidores,  nos  cargos  de  médicos,  dentistas,  enfermeiros,  auxiliares  de 

enfermagem, auxiliares odontológicos e auxiliares administrativos. 

Santi et al. (2018), coloca que no contexto do absenteísmo-doença no serviço 

público brasileiro, no tocante à cargos, apesar de essas variáveis não terem sido 

apontadas em todos os artigos, ficaram evidentes em profissionais com nível médio 

e técnico e em cargo operacional, os mais predisponentes aos afastamentos.

Analisada a carga de trabalho física, o destaque foi quanto aos problemas 

posturais apontados, dores na coluna, membros superiores e inferiores, decorrentes 

de posição de trabalho em mobiliários inadequados, predomínio da postura em pé, 

como queixa dos auxiliares administrativos e auxiliares de enfermagem. A queixa 

dos dentistas foi  com relação às posturas adotadas no trabalho,  com ênfase no 

tratamento  de  dentes  superiores.  Para  os  médicos ginecologistas,  as  dores  são 

causadas pelos problemas posturais ao exame ginecológico (SILVA, 2011).

Com o objetivo de investigar fatores relacionados ao absenteísmo por doença 

entre  profissionais  de  enfermagem,  Moraes  et  al.  (2015,  p.581),  analisaram  32 

artigos que descrevem sobre o tema em diferentes bases de dados, encontrando 

que: “Das complicações registradas, a mais relatada nas pesquisas foi no sistema 
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osteomuscular  e  do  tecido  conjuntivo”,  com  frequência  de  3,1%  para  sistema 

osteomuscular; 9,8% para sistema osteomuscular e tecido conjuntivo; e, 6,2% para 

sistema osteomuscular e aparelho respiratório. 

Bargas e Monteiro (2014) encontraram 645 profissionais da saúde afastados 

por  doença,  sendo  que  6%  eram  auxiliares  de  enfermagem;  67%  técnicos  em 

enfermagem;  27%  enfermeiros.  No  total  de  dias  ausentes  por  afastamento, 

considerando  mais  de  15  de  duração,  os  enfermeiros  somaram  1.728  dias;  os 

técnicos de enfermagem, 4.980 dias; e, os auxiliares de enfermagem, 786 dias.

Informam Almeida  et al. (2016), em estudo com servidores do município de 

São  Luís,  entre  2009  e  2011  foram  aposentados  14  servidores  por  patologias 

osteomusculares, sendo 64% do sexo masculino, na faixa etária entre 51 a 65 anos, 

lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Os estudos comparativos não especificam frequências de afastamento por 

cargos em razão de CID M, a exemplo dos dados encontrados no presente estudo. 

5.8 AFASTAMENTO POR FAIXA SALARIAL PELO CID M

Em  nossa  pesquisa,  a  faixa  salarial  mais  acometida,  revelada  junto  aos 

afastamentos por  CID M,  foi  a  dos servidores que recebem entre  R$1.000,00 a 

R$3.000,00,  (n=239),  onde  dos  284  servidores  estudados  nos  2761  atestados, 

existem 239,  nesta  faixa  salarial,  sendo  103.  Este  dado  revela  que  73,6% dos 

afastamentos por este CID no período estudado,  ocorreram em servidores desta 

faixa, havendo uma média de 0,4 afastamento por indivíduo estudado. Porém, o que 

nos  chamou  a  atenção,  ocorreu  ao  se  analisar  servidores  da  faixa  de  até 

R$1.000,00.  Entre  os  33  indivíduos  que  se  enquadraram  nesta  faixa  salarial,  

encontramos  35  atestados  por  CID  M,  representando  25% dos  atestados  neste 

período, havendo um índice de 1,1 atestado por indivíduo desta faixa. Com este 

levantamento,  observamos  entre  estes  servidores  a  ocorrência  de  mais  de  um 

atestado concedido por indivíduo desta faixa salarial. 

Cunha,  Blank e Boing (2009)  apresentam que,  dentre  o acometimento  de 

doença da CID M em 20,54% de uma população de 7.182 servidores, vinculados à 

administração direta do Poder Executivo do Governo do Estado de Santa Catarina, 
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as mulheres  representam 75,9%,  em uma faixa etária  entre  41  a 50 anos,  com 

44,65% de frequência, e com faixa salarial de 3,1 a 6 salários mínimos, em 54,68%. 

O tempo de serviço médio corresponde a 14,39 anos, e o afastamento com até 15 

dias de duração, em 45,92%. 

Ainda aos se pesquisar sobre a influência da faixa salarial, Santi et al. (2018), 

traz que as variáveis de remuneração e o nível de escolaridade mostraram que o 

absenteísmo-doença se sobressai naqueles servidores com baixo salário e pouca 

escolaridade.

Leão et al. (2015), encontrou junto aos servidores públicos de Goiânia, 55,7% 

de sua amostragem foram de indivíduos que recebiam até três salários mínimos, e 

que  entre  estes,  ocorreu  uma  prevalência  de  43,8%  (43,0-44,6)  de  licenças 

temporárias  para  tratamento  de  saúde.  Sua  pesquisa  ainda  revelou  que  entre 

servidores com faixa salarial superior a 6 salários, representada por 22,3% de sua 

amostragem, ocorreu uma prevalência de 55,0% (53,8-56,2) de licenças temporárias 

para tratamento de saúde. A faixa salarial de 3 a 6 salários, representada por 22% 

de  sua  amostragem,  teve  uma  prevalência  de  49,3%  (48,1-50,5)  de  licenças 

temporárias para tratamento de saúde. 

Em sua pesquisa, Negri et al. (2014), coloca que o número de trabalhadores 

que  recebe  até  três  salários  mínimos  mensais  é  maior  em  relação  às  demais 

categorias salariais (p<0,0001), quando estudado sua relação com LER/DORT Em 

seu estudo, 70% da amostra recebia até três salários mínimos mensais. 

5.9 AFASTAMENTOS POR JORNADA DE TRABALHO CID M

Ao estudarmos a influência da jornada de trabalho, como fator desencadean-

te de afastamentos com diagnóstico por CID M, encontramos que isto ocorreu com 

maior frequência em servidores que possuíam uma jornada de trabalho de 40 horas 

semanais. Dos 190 servidores, estudados com esta jornada de trabalho, 86 se afas-

taram durante o período estudado, representando um total de 30,3% do total dos 

afastamentos durante este período, com uma média de 0,5 afastamento por indiví-

duo. Ainda dentro deste foco de pesquisa, nos chamou mais atenção, o que levanta-

mos entre os indivíduos com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Dentre es-
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tes, (n=47), 45 se afastaram durante o período analisado, representando 15,8% dos 

afastamentos do período, porém, com uma média de 1,0 afastamento por indivíduo 

com este modelo de jornada de trabalho semanal.

Bargas e Monteiro (2014) relatam caso em que 645 profissionais de enferma-

gem confirmaram doenças para afastamentos médicos por até 15 dias de duração, 

em um sistema de rodízio de turnos, com ampliação da duração da jornada de traba-

lho: 8 às 20h; 20 às 8h; 10 às 22h; 22 às 10h; e, 15h às 8h, com consequente au-

mento nos dias de descanso. O destaque é para as mulheres que faltaram 6.476 

dias no período estudado, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011, enquanto que 

os homens faltaram 1.018 dias. 

Moraes et al. (2015), ao pesquisar sobre os fatores relacionados ao absente-

ísmo por doença em profissionais de enfermagem, através de uma revisão integrati-

va, mostrou que seis estudos (18.18%), apontaram a doença osteomuscular nos tra-

balhadores de enfermagem, sendo um problema do cotidiano dos profissionais de 

enfermagem como a tríplice jornada de trabalho com maiores exigências física, men-

tal, intelectual e emocional, ou então o profissional que trabalha no turno noturno 

com uma dificuldade de adaptação ao horário, causando distúrbios do padrão do 

sono e repouso. Mulheres submetidas às longas jornadas de trabalho, sendo res-

ponsáveis pelos afazeres domésticos e filhos.

Considerando o grupo etário nessa amostra de enfermeiros, as ausências por 

afastamentos foram as seguintes: de 20 a 29 anos: 533 ausências; de 30 a 39 anos: 

2.190 ausências; de 40 a 49 anos: 2.421 ausências; de 50 a 59 anos: 2.089 ausên-

cias; de 60 a 69 anos: 261 ausências (BARGAS; MONTEIRO, 2015). 

Lima Junior et al. (2014), ao realizar uma análise da sintomatologia da distúr-

bios osteomusculares em docentes da Universidade de Pernambuco (UPE), junto ao 

Campus Petrolina, coloca que o tempo médio de atuação dos doentes lecionando na 

UPE – Petrolina foi de 6,54 anos entre os professores, com carga horária semanal 

mais frequente (77,6%) variando entre 31 e 40 horas, representando assim, uma 

maioria com dupla jornada de trabalho. A carga horária de trabalho semanal mais 

prevalente entre os docentes foi a que varia entre 31 e 40 horas (77,6%).

Situação diferente da relatada no presente estudo, que apresentou 30,3% dos 

afastamentos em jornada de trabalho de 40 horas semanais, e de 15,8% dos afasta-
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mentos em jornada de trabalho de 30 horas semanais, foi identificada por Santos et 

al. (2015, p.188) que, dentre os 31 servidores de um hospital público com doenças 

osteomusculares, relacionado ao absenteísmo ou afastamento por doenças,  que: 

“54,86% dos participantes não se afastou do trabalho devido à dor relatada”, sendo 

que 64,51% havia feito uso de algum medicamento para dor na semana anterior ao 

estudo. 

5.10 AFASTAMENTOS POR ESCOLARIDADE CID M

A escolaridade foi outro fator pesquisado em nosso estudo. Encontramos mai-

oria de nossos servidores pesquisados, como sendo de nível médio de escolaridade 

(n=138). Destes, 98 se afastaram durante o período estudado, representando 34,5% 

de todos os afastamentos (n=140), com uma média de 0,7 afastamentos por indiví-

duo durante os quatro anos de pesquisa. Entre os indivíduos com escolaridade de 

ensino fundamental (n=23), encontramos 21 afastamentos, o que representou ape-

nas 7,4% dos afastamentos estudados, porém, revelando uma média de 0,9 afasta-

mentos por indivíduo deste nível de escolaridade.

Diferentes  escolaridades  foram  identificadas  em  estudo  de  Souza  et  al. 

(2015), ao investigarem a presença de dores osteomusculares em 31 servidores do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo e da Unidade de Emergência de Ribeirão Preto, São Paulo, assim es-

tabelecidas: ensino superior completo, 22,58%; ensino superior incompleto, 16,13%; 

ensino médio completo, 26,80%, e, incompleto, 19,35%; ensino fundamental com-

pleto, 12,90%, e, incompleto, 3,22%.

Negri  et al. (2014), encontrou em sua pesquisa 37,8% dos indivíduos com 

ensino fundamental incompleto, havendo associação entre salário e grau de instru-

ção, como fator desencadeante de LER/DORT. Como segunda maior incidência de 

aparecimento em sua pesquisa, foi encontrado 15,9% dos indivíduos com ensino 

médio completo, como fator associativo a estes distúrbios osteomusculares. 

No estudo de Bargas e Monteiro (2014) acerca da escolaridade de 645 en-

fermeiros que confirmaram afastamento por doenças, 25 deles concluíram o Ensino 



81

Fundamental; 397 concluíram o Ensino Médio; e, 223 tinham o Ensino Superior com-

pleto. 

Santi et al. (2018), coloca em seu estudo que as variáveis de remuneração e 

o nível de escolaridade mostraram que o absenteísmo-doença se sobressai naque-

les  servidores com baixo salário e pouca escolaridade. Apesar de essas variáveis 

não terem sido apontadas em todos os artigos, por ela pesquisados, estes fatores 

acabaram ficando evidentes em profissionais com nível médio e técnico e em cargo 

operacional,  indicando com isso,  como sendo fatores que ocasionam o absente-

ísmo-doença, estando relacionados com pouca escolaridade, e a atuação nas áreas 

de Saúde e de Educação. O mesmo apontado por Leão et al. (2015), que junto aos 

servidores públicos de Goiânia, encontrou como fator de absenteísmo-doença, com 

maior frequência em servidores com ensino inferior ou igual  ao fundamental,  em 

54,4% dos indivíduos estudados. 

5.11 AFASTAMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE - CID M

A localização do trabalho dos servidores estudados em nossa pesquisa, tam-

bém foi objeto de análise. Destes locais, a maioria dos servidores (n=284), prestam 

serviços em unidades de saúde em bairros do município (n=138). Junto a estes ser-

vidores, ocorreram 81 afastamentos durante o período da pesquisa, representando 

28,5% dos 140 afastamentos analisados no período, com uma média de 0,6 afasta-

mento por servidor desta categoria. Porém, ao estudar os servidores lotados em Uni-

dades Básicas de Saúde, localizadas nos distritos municipais (n=18), encontramos 9 

afastamentos, representando apenas 3,2% de todos os afastamentos do período, 

porém com um índice de 0,5 afastamento por indivíduo.

Estudo de Vale  et al. (2015) sobre afastamentos do trabalho dos servidores 

públicos do Estado do Ceará, em 2011 para a classificação CID M, indica a lotação 

de servidores na Secretaria de Educação, como o órgão mais afetado, seguido da 

Secretaria de Saúde, com 16,7% desses diagnósticos. Interessante observar que 

outro grupo de classificação da CID-10, o Grupo F, transtornos mentais e comporta-

mentais, com 22,5% de frequência, apareceu nos diagnósticos de servidores públi-

cos pertencentes à Polícia Militar, com destaque para F32 e F34; já o F33 foi verifi-

cado com maior frequência na Secretaria de Educação. 
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Pierantoni, Varela e França (2004), demonstra em seu estudo desenvolvido 

junto ao setor de  Recursos humanos e gestão do trabalho em saúde, que se ob-

serva-se uma maior rotatividade de médicos em municípios cujos indicadores econô-

micos, como TEF (Taxa de Empregos Formais) e o Produto interno Bruto (PIB), se 

mostram inferiores. Isto é, quanto menor a satisfação encontrada entre estes profis-

sionais, maior acaba sendo o índice de sua rotatividade.

Segundo Bargas e Monteiro (2014), em um hospital universitário no qual 645 

profissionais de enfermagem manifestaram afastamento por doenças, a lotação es-

teve assim distribuída: 33% na Unidade de Internação Adulto; 17% no Centro Ci-

rúrgico e Central de Materiais; 13% na Unidade de Terapia Intensiva; 9% na Unidade 

Laboratorial; 9% na Unidade de Enfermagem Pediátrica; 8% na Unidade de Apoio e 

Diagnóstico; 7% na Unidade de Emergência; 2% no Departamento de Enfermagem. 

Quanto aos afastamentos, foram identificados estes números de ausências em mais 

de 15 dias de duração, nos seguintes locais de trabalho: Departamento de Enferma-

gem, 80 ausências; Centro Cirúrgico/Central de Materiais, 1.548 ausências; Unidade 

de Apoio e Diagnóstico, 647 ausências.

Dados obtidos em estudo de Daniel, Koerich e Lang (2017) com servidores 

da Prefeitura Municipal de Curitiba mostram que em 2015 60,3% dos servidores fo-

ram afastados por doenças. Os índices são diferentes nas Secretarias:  Secretaria 

Municipal da Educação, com 65,90%, correspondente a 12.219 servidores afasta-

dos; Secretaria Municipal da Saúde, com 66,90%, ou seja, 4.623 servidores afasta-

dos; Secretaria Municipal da Defesa Social, com 63,80%, totalizando 912 servidores 

afastados; e, a Fundação de Ação Social, com 61,50% mostrando 1.063 servidores 

afastados.

Entre 40.370 afastamentos relativos a 7.182 servidores, sendo 95% deles 

lotados na Secretaria de Estado da Saúde, e 5% lotados na Secretaria de Estado da 

Administração, vinculados à administração direta do Poder Executivo do Governo do 

Estado  de  Santa  Catarina,  no  período  entre  1995  a  2005,  20,54% confirmaram 

doenças  do  grupo  CID M,  “totalizando  1.197.809  dias  de  ausência  ao  trabalho” 

(CUNHA; BLANK; BOING, 2009, p.229).
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CONCLUSÃO

Neste trabalho, objetivou-se avaliar o perfil epidemiológico de afastamentos 

para tratamento de saúde por distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo em 

trabalhadores das unidades básicas de saúde (UBS) da rede municipal do Município 

de Porto União – SC no período 2014 a 2017. Ao identificarmos a prevalência de 

afastamentos para tratamento de saúde por Distúrbios Osteomusculares e do Tecido 

Conjuntivo (CID – 10, capítulo M) em servidores de todas as Unidades Básicas de 

Saúde, podemos observar que a prevalência média de 5,1% de casos, sendo 2014 

com 8,0%, com uma média de 12,4 dias afastados por atestado emitido. Já com 

relação à incidência, nossa pesquisa revelou, que em 2014 ocorreram casos em 25 

servidores, em 2015 em 20 servidores, 2016 em 10 servidores e 2017, 11 novos 

casos encontrados.

Ao  associarmos  as  características  socioeconômicas  e  ocupacionais  e  a 

prevalência de afastamentos por Distúrbios Osteomusculares e do Tecido Conjuntivo 

(CID – 10, capítulo M), levantamos que a maioria dos afastamentos se concentra 

sobre o gênero feminino, com idade média de 45,4 anos, e 44,4 anos para o gênero 

masculino. Porém o início dos afastamentos começa de maneira mais antecipada 

entre as mulheres, por volta dos 19 anos, enquanto que nos homens o início se deu 

por volta dos 33,8 anos. O tempo de trabalho mostrou influência (37,1%) entre os 

servidores de 5 a 10 anos de trabalho, sendo nos servidores com 15 anos ou mais 

de trabalhos, encontramos a maior média de afastamento por servidor. Desta forma 

conforme o tempo de trabalho aumenta, o número de atestados por CID M, aumenta 

progressivamente junto aos servidores. Entre os cargos, o mais acometido foi  de 

nível auxiliar, com 57,1% de todos atestados declarados no período, com uma média 

de 1,0 afastamento por indivíduo, deste cargo. Um destaque se deve também ao 

dos  servidores  administrativos,  que  se  destacaram  com  a  maior  média  de 

afastamento por servidor (0,8). A faixa salarial mais atingida foi a dos servidores que 
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recebem entre R$1.000,00 a R$3.000,00, 73,6% dos afastamentos, porém a maior 

média  de  afastamentos  por  servidor  se  deu  entre  aqueles  que  recebiam  até 

R$1.000,00, com um índice de 1,1 atestado por indivíduo desta faixa. Com relação à 

jornada de trabalho, encontramos mais afastamentos em indivíduos com  40 horas 

semanais,  porém  nos  de  30  horas  semanais,  encontramos  a  maior  média  de 

afastamento por indivíduo (1.0). A escolaridade se mostrou como fator relevante e 

mais frequente, em servidores do nível médio, com a maior média de afastamentos 

acontecendo em servidores de nível  fundamental  (0,9).  Por  fim,  as Unidades de 

Saúde Básica dos bairros, foram as que mais apresentaram afastamentos, porém 

sendo a maior média por servidor (0,5), encontrada nas Unidades dos distritos. 

Garantir a saúde dos servidores públicos é fundamental para o governo, para 

os sistemas de saúde, para a população em geral e para os próprios servidores e 

suas famílias.  Dessa  forma,  sugere-se  aos órgãos  governamentais  responsáveis 

pela política de saúde do servidor público o investimento em ações que promovam a 

saúde  dessa população,  bem como a  viabilização de medidas de reabilitação e 

reintegração  ao  trabalho,  prevenindo  aposentadorias  precoces  decorrentes  de 

invalidez  e  possibilitando  ao  servidor  público  trabalhar  sem  necessariamente 

adoecer. 

Desta  maneira,  com esta pesquisa,  nos permite  recomendar  aos gestores 

municipais, no tocante às políticas públicas a serem adotadas afim de melhorarem 

os índices encontrados com esta pesquisa, que a adoção de medidas preventivas de 

DORTs, focassem em treinamentos, junto aos servidores municipais das UBS, a fim 

de  trazerem  adequações  e  adaptações  ergonômicas  do  local  de  trabalho, 

considerando,  especialmente,  os  movimentos,  posturas  e  atitudes  ocupacionais, 

identificados  e  considerados  como  de  risco  para  o  desenvolvimento  destes 

distúrbios, conforme os índices e grupos de risco identificados com esta pesquisa. 

Sugerimos ainda que futuros  estudos devam estender  sua capacidade de 

coleta de dados junto a um universo populacional de maior monta, bem como em 

outros municípios de características idênticas e adversas, o que permitiria, seguindo 

os critérios do método científico, ampliar o grau de certeza e de inferência sobre um 

perfil  epidemiológico  de  afastamentos  para  tratamento  de  saúde  por  distúrbios 

osteomusculares e do tecido conjuntivo em trabalhadores das unidades básicas de 

saúde (UBS), de forma mais ampla conforme as regiões e estados de nosso país. 
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Criando  desta  maneira,  uma  fonte  rica  para  inspirarem  e  direcionarem  a 

implementação das políticas públicas para a prevenção e acompanhamento desta 

problemática estudada.
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