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RESUMO 

 
 
 

Estudo documental, analítico, descritivo, com delineamento quantitativo; 

elaborado com os objetivos de calcular a taxa de absenteísmo justificada por 

atestado médico dos trabalhadores de enfermagem e identificar as doenças 

informadas nos atestados em função do CID 10. A população foi constituída por 

1360 registros de 624 trabalhadores de enfermagem que se ausentaram por motivo 

de doença justificada por atestado medico, no período de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2013. A coleta de dados ocorreu no setor de Gestão de Pessoas, onde 

os dados estavam armazenados em planilha do programa Microsoft Excel, com as 

variáveis de interesse; função da categoria profissional, faixa etária, turno de 

trabalho, setor hospitalar, horas e dias perdido e CID 10 dos trabalhadores de 

enfermagem. Para análise dos dados foi utilizado à estatística descritiva e analítica, 

Teste de igualdade de duas Proporções, teste de Qui-Quadrado e programa 

Softwares SPSSV 17. Os auxiliares de enfermagem apresentaram a maior 

quantidade de ausências e o enfermeiro a menor. A média de idade dos 

profissionais variou entre 31 a 40 anos (p=0,040); a maior ocorrência de atestados 

por doença foi no período noturno (p=0,026). O principal motivo de afastamentos por 

doença foi referente às doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 

(16,8%), seguido de algumas doenças infecciosas e parasitárias (12,0%) e doenças 

do aparelho respiratório (11,6%), (p=0,001). Quanto à unidade de origem os maiores 

percentuais de licenças ocorreram no Pronto Socorro, Maternidade e Clínica 

Cirúrgica (p=0,001). A taxa de absenteísmo da equipe de enfermagem por doença 

em 2013 foi inferior a 3%, com média anual de 2,10%. A meta da instituição em 

estudo é manter taxa de 3,50% para todos os trabalhadores e todos dos tipos de 

absenteísmo. Essas taxas são menores que as encontradas em estudos 

semelhantes, muitos deles desenvolvidos em hospitais universitários.  

 

 

 

DESCRITORES: EQUIPE DE ENFERMAGEM, ABSENTEÍSMO, DOENÇA. 



ABSTRACT 

 

 

Documentary, analytical, descriptive study, with quantitative design: prepared in 

order to calculate the rate of absenteeism justified by medical certificate of nursing 

workers and identify diseases reported on death certificates due to the CID 10. The 

population consisted of 1360 records 624 Nursing workers who were absent due to 

illness justified by a medical certificate for the period from 1 January to 31 December 

2013. Data collection occurred in the people management sector, where the data 

were stored in the Microsoft Excel spreadsheet program with variables of interest; 

function of the professional category, age, work shift, hospital sector, hours and days 

lost and CID of 10 nursing workers. Data analysis was used descriptive and 

analytical statistics, Gender two proportions test, chi-square test and program 

software SPSSV 17. Nursing Assistants showed the highest amount of absences and 

lower the nurse. The average age of the professionals varied from 31 to 40 years (p 

= 0.040); the higher incidence of disease was attested by at night (p = 0.026). The 

main reason for sick leave was related to diseases of the musculoskeletal system 

and connective tissue (16.8%), followed by certain infectious and parasitic diseases 

(12.0%) and respiratory diseases (11.6%) (p = 0.001). As the source drive the 

highest percentages of licenses occurred in the Emergency Room, Maternity and 

Surgical Clinic (p = 0.001). The rate of absenteeism of nursing staff due to illness in 

2013 was less than 3%, with an annual average of 2.10%. The Company’s goal is to 

keep under consideration the rate of 3.50% for all workers and all kinds of 

absenteeism. These rates are lower than those found in studies, many of them 

developed in university hospitals.              
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RESUMEN 

 

  

Estudio documental, analítico y descriptivo, con un diseño cuantitativo preparado 

con el fin de calcular el índice de absentismo justificado por certificado médico de 

los trabajadores de enfermería e identificar las enfermedades reportadas en 

certificados basados en la CID-10. La población estuvo constituida por 1360 

registros de 624 trabajadores de enfermería que estuvieron ausentes por 

enfermedad justificada por un certificado médico para el período comprendido 

entre enero 1 a diciembre 31, 2013. La recolección de datos ocurrió en el sector 

de la gestión de personas , en la que se almacenan los datos en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel con las variables de interés ; función de la categoría 

profesional, trabajo por turnos rango de edad , sector hospitalario , horas y días 

perdidos y CID 10 enfermería trabajadores. El análisis de datos se utiloizado de 

estadística descriptiva y analítica, prueba Igualdad dos proporciones, la prueba 

de chi-cuadrado y programas de software SPSSV 17.Los auxiliares de 

enfermería tuvieron el mayor número de ausencias y bajar el Enfermairo. La 

edad media de los profesionales varió de 31 a 40 años (p = 0,040); la mayor 

incidencia de la enfermedad fue confirmada por la noche (p = 0,026). La razón 

principal de la baja por enfermedad se relaciona con las enfermedades del 

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (16,8%), seguido de algunas 

enfermedades y parasiotárias (12,0% ) infecciosas y enfermedades respiratorias 

(11,6%) (p= 0,001). En cuanto a la unidad de origen licanças el mayor porcentaje 

se produjo en la sala de emergencias, Maternidad y Clínica Quirúrgica (p = 

0,001). La tasa de absentismo del personal de enfermería debido a una 

enfermedad en 2013 fue inferior al 3%, con un promedio anual de 2,10%. El 

objetivo de la Compañía es mantener en examen la tasa de 3,50% para todos los 

trabajadores y todas las clases de absentismo. Estas tasas son menores que los 

encontrados en estudios similares, muchos de ellos desarrollados en los 

hospitales universitarios. 

PALAVRAS-CLAVES ENFERMERÍA DEL EQUIPO, ABSENTISMO,ENFERMEDAD. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
 

O absenteísmo ou ausentismo, termos introduzidos no período colonial 

(iniciado no século XVIII), significa a falta do empregado ao trabalho. É representado 

pela soma dos períodos de ausência no trabalho dos empregados de determinada 

organização, ausência esta não motivada por desemprego, doença prolongada ou 

licença legal1, 2. 

Absenteísmo é conceituado como a “frequência ou duração de tempo de 

trabalho perdido quando os profissionais de uma determinada organização não 

compareceram ao trabalho. Correspondem a ausências quando se esperava que os 

mesmos estivessem presentes”3. Seu caráter é multifatorial e pode ser classificado 

em fatores dependentes da atividade laboral, perilaborais, do meio extralaboral, 

fatores individuais e fatores dependentes do sistema administrativo4. O absenteísmo 

pode ser voluntário, quando não justificado; o absenteísmo involuntário ocorre por 

doença, que inclui todas as ausências por doença ou por procedimento médico; por 

patologia profissional, que são as ausências por acidentes de trabalho; por 

benefícios, que são as ausências justificadas amparadas por Lei1. Assim o 

absenteísmo decorre de diversas causas como o adoecimento, acidentes de 

trabalho, ausências não justificadas legalmente, representadas pelas faltas 

injustificadas5. 

A Resolução n°293/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)6 

difere as ausências como planejadas, as folgas e férias, e ausências não 

planejadas, as faltas, licenças, acidentes entre outros. Para a cobertura destas 

ausências previstas ou não previstas, adota-se um valor percentual denominado 

Índice de Segurança Técnica (IST), que é um valor percentual destinado à cobertura 

das taxas de absenteísmo e de ausências de benefícios6. A mesma resolução do 

COFEN estabelece que o IST não deva ser inferior a 15%, ficando 8,33% para 

cobertura de férias e o restante para a cobertura da taxa de absenteísmo (6,67% 

(valor empírico/arbitrado). O Índice pode ser aumentado em 10% quando 60% ou 

mais dos profissionais que atuam nas Unidades de Internação tiverem idade ≥ 50 

anos 6. 
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A ausência de um trabalhador por um ou mais dias, independentemente do 

motivo, apresenta repercussão imediata. Pode desorganizar o serviço e gerar 

insatisfação entre os trabalhadores presentes. O elevado índice de absenteísmo, 

além do elevado custo financeiro para as instituições, traz dificuldades para o 

trabalho em equipe, acarreta sobrecarga e consequentemente diminui a qualidade 

da assistência prestada ao paciente7.  As taxas de absenteísmo podem variar de 

uma realidade hospitalar para outra, e seu conhecimento contribui para adequar o 

dimensionamento do pessoal de enfermagem. 

Em estudo realizado no Hospital Universitário da USP (HU/USP) foi 

observada média de 8,7% de licenças médicas para equipe de enfermagem, sendo 

9,7% para técnicos e auxiliares de enfermagem e 5,6% para enfermeiros8, 

mantendo-se esta categoria dentro do padrão preconizado pela Resolução COFEN 

n° 293/2004, que é de 6%6. Já no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a 

taxa de absenteísmo dos trabalhadores de enfermagem foi de 2,97%, sendo que 

79,9% das horas de absenteísmo correspondem a doença9. 

A Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde do Estado 

de São Paulo (SES-SP) realizou um levantamento das ausências ao trabalho 

motivadas por doenças, ocorridas no ano de 2011 e observou uma taxa de 3,30% 

entre os servidores públicos, 4,87% entre os auxiliares de enfermagem e 3,06% 

entre os enfermeiros10. 

Em estudo realizado no Hospital Central Benin City, Nigéria, com os 

trabalhadores do hospital, a taxa total de absenteísmo foi de 1,7%, valor inferior à 

taxa de 4% considerada excessiva pelo United States Bureau of Labour Staistics11, 

sendo a doença a causa responsável por 54,6% do absenteísmo; nesse estudo 

médicos e enfermeiros apresentaram menores taxas de absenteísmo em 

comparação a outras categorias12. 

Há diversas propostas para se calcular a taxa de absenteísmo. Chiavenato13 

propõe duas equações, uma para se obter o índice anual de absenteísmo e outra o 

mensal. 

 

         Ia =          Total de dias das ausências não previstas                      X 100 

                 n° médio de funcionários x n° de dias de trabalho ao ano 
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A fórmula aplicada especificamente para obter o resultado anual dos dias de 

ausências não previstas é apresentada pelo cálculo do Índice de Absenteísmo (Ia); 

obtido pela divisão do total de dias das ausências não previstas pelo número médio 

de funcionários, multiplicado pelo número de dias de trabalho ao ano o resultado 

deve ser multiplicado por 10013. 

 

 Ta =        n° mensal de ausências dos trabalhadores de uma categoria           X 100 

         n° total de funcionários da mesma categoria x dias trabalhados no mês 

          

A fórmula aplicada especificamente para obter o resultado mensal dos dias de 

ausências por categoria; nesse caso a taxa de absenteísmo (TA); é calculada pela  

divisão do número mensal de ausências dos trabalhadores de uma categoria, pelo 

número total de funcionários da mesma categoria, multiplica pelos dias trabalhados 

no mês. O resultado deve ser multiplicado por 10013. 

Gaidzinski14 propõe para o cálculo do absenteísmo as seguintes equações.  

 

Anp =         Ak % =        ak         x    100 

               D - ak 

 

Onde: 

Anp= percentual de ausências não previstas; 

K= índice que indica a categoria profissional; 

ak= média anual dos dias de ausências não previstas de uma categoria 

profissional k; 

D= dias do ano. 

“O percentual de ausências não previstas (Anp) é resultante da soma das 

diversas ausências, cujos valores podem diferir de uma categoria profissional para 

outra”14. 

Para calcular a taxa de absenteísmo (Ta) por categoria profissional de cada 

unidade de trabalho, é proposta a seguinte equação14. 
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∑ak,i 
 i 

) 
∑ak,i 
 i 

∑ak,i 
 i ( 

 

 

 Ta =  Ak%  =       ________        x   100 

                              D -                                                                                                                                              

   

 

Onde: 

Ak% = percentual de ausências não previstas, segundo a categoria 

profissional (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem); 

                   = somatória dos dias não previstos segundo os tipos de ausências i 

(faltas, licenças e suspensões), por categoria profissional k (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem); 

D = dias do ano, 365 dias. 

 

Outra equação frequentemente utilizada para calcular a taxa de absenteísmo 

(Ta) dos profissionais de enfermagem encontra-se no pelo Manual de Indicadores de 

Enfermagem NAGEH15. 

 

TA=              n° de horas/homem ausentes                  x     100 

                                     n° de horas/homem trabalhadas 

  

Nesta equação faz-se a relação porcentual entre o número de horas/homem 

ausentes e o número de horas/homem trabalhadas, multiplicado por 100; 

1. Número de horas/homem trabalhadas é o número total de horas trabalhadas 

previstas para cada trabalhador no período; 

2. Número de horas/homem ausentes é o número mensal de horas ausentes 

dos trabalhadores, independente do regime de trabalho do estabelecimento 

de saúde, dividido pelo número de horas trabalhadas; 

3. Devem-se considerar todas as faltas, inclusive as justificadas, todas as 

licenças por doenças, doação de sangue, alistamento eleitoral e militar, 

atendimento à convocação judicial e as suspensões motivadas pela aplicação 

de medidas disciplinares. Não incluir férias e as licenças legais acima de 15 

dias ininterruptos.  
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   O Autor considera que a taxa de absenteísmo da equipe de enfermagem pode-

-se elevar, pois as atividades de enfermagem estão relacionadas à própria 

natureza do trabalho e aos mecanismos de controle e supervisão, que são 

apontados como geradores de estresse, depressão e distúrbios psíquicos nesses 

trabalhadores16. Os trabalhadores de enfermagem lidam com a morte e 

sofrimento dos pacientes, repetitividade e monotonia, intensidade e ritmo 

excessivo de trabalho, o que pode contribuir para o seu adoecimento. As faltas 

dos profissionais de enfermagem são consideradas indicativas da existência de 

problemas e são extremamente preocupantes quando ocasionadas por doença17. 

As ausências no trabalho, ocasionadas ou não por doença, causam impacto 

na produtividade laboral, o que resulta em sobrecarga aos presentes. Já o 

presenteísmo, definido como a presença do trabalhador no trabalho, quando se 

encontra doente, resulta no não cumprimento pleno das exigências esperadas para 

sua atuação profissional, tendo em vista problemas físicos ou psicológicos, 

influenciando a qualidade e produtividade 18. 

Estudo19 realizado no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) avaliou o 

presenteísmo em 129 enfermeiros a partir da medida de produtividade perdida 

associada à interferência dos problemas de saúde no desempenho das atividades 

no trabalho. O instrumento utilizado foi o Work Limitations Questionnarie (WLQ), 

traduzido e validado para a realidade brasileira20. Neste estudo os maiores índices 

de produtividade perdida foram observados em enfermeiros que se submeteram a 

tratamentos de saúde; 75% deles obtiveram índices de produtividade perdida em até 

4,84%. Tais dados demonstram a debilidade física e/ou mental desses 

trabalhadores, interferindo no rendimento de suas atividades laborais; as limitações 

de ordem física representaram maior perda de produtividade afetando a saúde 

desses profissionais19. 

Os estudos citados revelam que o presenteísmo tem sido muito frequente no 

profissional de enfermagem, sendo mais identificado entre as mulheres; estar 

presente ao trabalho, mas funcionalmente limitado, limita a produtividade pela 

diminuição da atenção no desenvolvimento das atividades laborais o que pode 

resultar em aumento de erros, ocasionando acidentes de trabalho, sobrecarga física 

e mental, representando um risco para aqueles que estão sob seus cuidados19-21. 

Os técnicos e os auxiliares de enfermagem são os que mais se ausentam das 

atividades laborais, quando comparados aos enfermeiros9, evidenciando que quanto 
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mais baixo o nível hierárquico ocupado pelos trabalhadores da equipe de 

enfermagem, maior a probabilidade de afastamento por motivo de adoecimento22-23. 

Os trabalhadores de enfermagem estão constantemente expostos às cargas 

de trabalho que podem ocasionar os agravos à saúde. As cargas de trabalho são 

conceituadas como “elementos que interagem dinamicamente entre si e o corpo do 

trabalhador, gerando processos de adaptação que se traduzem em desgaste”24. São 

causadas pelas exigências ou demandas psicobiológicas do processo de trabalho, 

gerando ao longo do tempo as particularidades do desgaste do trabalhador; são 

classificadas em físicas, químicas, mecânicas, biológicas, fisiológicas e psíquicas24. 

Cargas físicas, exemplificadas pelo ruído, calor e frio, a umidade, a 

iluminação, as radiações ionizantes, são derivadas do objeto de trabalho e 

caracterizam um determinado ambiente de trabalho, que interage cotidianamente 

com o trabalhador. Nas cargas químicas encontram-se as substâncias químicas 

presentes em um determinado processo de trabalho em forma de pós/poeiras, 

medicamentos, fumaça, vapores, gases, líquidos. Cargas biológicas são derivadas 

das condições de higiene ambiental, estando incluído qualquer organismo animal ou 

vegetal, que possa determinar danos à saúde do trabalhador como bactérias, vírus, 

fungos, parasitas. Cargas mecânicas são derivadas da tecnologia de trabalho, seja 

devido a sua operação ou manutenção, aos materiais soltos no ambiente de 

trabalho, quando esses não recebem a devida manutenção, ou não são projetados 

e/ou instalados adequadamente e se convertem em lesões, como as contusões, as 

fraturas e feridas24. Cargas fisiológicas são derivadas das diversas maneiras de 

realizar o trabalho e estão constituídas por elementos como o esforço físico e visual, 

os deslocamentos e movimentos exigidos pela tarefa, o espaço de trabalho 

disponível, as posições assumidas em sua execução, intensificação do trabalho e o 

prolongamento da jornada, assim como os turnos noturnos e rotativos. As cargas 

psíquicas estão relacionadas ao processo de trabalho que são fontes de estresse, 

como a monotonia, o ritmo acelerado, o tipo de supervisão, falta de autonomia, 

dentre outros24. 

As cargas de trabalho podem ser categorizadas em função de materialidade 

que assumem em relação ao corpo do trabalhador; assim, as cargas com 

materialidade externa podem ser identificadas independentemente, como as 

mecânicas, físicas, químicas e biológicas, que ao interagirem com os segmentos 

corporais produzem seus efeitos; as cargas com materialidade interna só podem ser 
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pensadas ou identificadas por meio do corpo, como as fisiológicas e psíquicas, que 

somente se manifestam quando as pessoas realizam determinados processos 

como, por exemplo, rotação de turno ou uma posição viciosa24. 

Os desgastes resultantes da exposição às cargas no ambiente de trabalho 

podem ocasionar agravos à saúde do trabalhador, provocando incapacidade 

temporária ou permanente e levando ao absenteísmo, o que compromete a 

produtividade do trabalho e a qualidade de vida. 

As doenças originárias do trabalho podem ser observadas por meio dos 

problemas das vias respiratórias, do trato gastrintestinal, do sistema 

musculoesquelético, urinário, dos olhos, do ouvido, da pele e do sistema nervoso 

central, doenças psicossomáticas e psíquicas24. 

Os profissionais de enfermagem desenvolvem suas atividades laborais em 

ambientes considerados insalubres, podendo ser mais ou menos em função do setor 

em que essas atividades são realizadas. Eles transportam e movimentam os 

pacientes e equipamentos, permanece longo tempo em pé, adotam má postura 

corporal, estão expostos a material biológico veiculado pelo sangue e fluidos 

orgânicos, espaço físico e mobiliário, muitas vezes inadequados, dentre outros25. 

Alguns estudos apontam os problemas de saúde relacionados às atividades 

laborais da equipe de enfermagem, com maior incidência de absenteísmo; as 

doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo8, 26-28 e o estresse 29-31. 

Estudo realizado com dados oriundos do banco de dados Taiwan’s National 

Health Insurance Research Database (NHIRD), de janeiro de 2004 a dezembro de 

2010, identificou que trabalhadores de enfermagem têm maior risco de lesões 

musculoesqueléticas associadas à ocupação, quando comparado a outros 

profissionais; lombalgia, dor nas costas foram os distúrbios mais comuns 

encontrados nos trabalhadores de enfermagem tawaineses32.  

Em estudo26 realizado com trabalhadores de enfermagem em um hospital 

público universitário do Rio Grande do Sul foi constatada associação positiva entre 

intensidade da dor musculoesquelética e redução da capacidade para o trabalho. 

Outro estudo avaliou entre os profissionais de enfermagem em cinco Hospitais em 

Uganda, as lesões musculoesqueléticas resultantes do trabalho e os fatores de risco 

associados. Foi concluído que as mulheres eram mais propensas às lesões 

musculoesqueléticas em várias regiões do corpo, sendo as parteiras mais 

vulneráveis a tais patologias. Fatores como posturas inadequadas e esgotamento 
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mental, foram associados com as atividades laborais dos trabalhadores de 

enfermagem ugandenses33. 

As lesões musculoesqueléticas têm sido associadas aos principais riscos 

ocupacionais entre os trabalhadores de enfermagem, resultando em impactos na 

qualidade de vida e restrições das atividades laborais e absenteísmo34. 

O principal tipo de absenteísmo está relacionado à incapacidade para o 

trabalho devido doença justificada por atestado médico 26,34-35. “A emissão do 

atestado médico está regulamentada pela Resolução n° 1931/2009 do Conselho 

Federal de Medicina (CFM). O atestado médico é parte integrante do ato médico, 

portanto é dever desse profissional fornecer este importante documento para 

observar o direito do paciente, sem que haja cobrança ou majoração de honorários 

para este fim”36. 

“Para os atestados com vistas ao afastamento do paciente das suas 

atividades laborais, de acordo com a Resolução CFM n° 1.658/2002, parcialmente 

alterada pela Resolução CFM n° 1851/2008, é previsto que o médico deverá 

especificar o tempo concedido de dispensa à atividade para a recuperação daquele; 

registrar os dados de forma legível e identificar-se mediante assinatura e carimbo ou 

número de registro no Conselho Regional de Medicina; estabelecer o diagnóstico, 

com o Código Internacional de Doença/CID 10. Porém, tal diagnóstico e código só 

podem ser expressos com a concordância do paciente; não havendo a 

concordância, o espaço apropriado ficará em branco e não prejudicará a validade do 

atestado”37. 

“A Legislação Trabalhista prevê situações em que o trabalhador poderá deixar 

de comparecer a empresa, sem prejuízo do salário apresentando o atestado médico, 

o que justifica a sua falta. Os primeiros quinze dias de afastamento por doença ou 

acidente de trabalho podem ser abonados pelo médico a serviço da empresa ou por 

aquele por ela mantido. Caso o afastamento supere quinze dias o trabalhador deve 

ser encaminhado à perícia médica da Previdência Social (INSS)”38. 

A Recomendação n° 171 e a Convenção n°161 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) evidenciaram a necessidade de registrar as causas do 

absenteísmo, com objetivo de obter dados para a realização de análises que 

contribuirão para conhecer as dimensões, as determinações e causas do 

absenteísmo e propor soluções39. 



14  
 

  

 

Dada à relevância do tema propõe-se a identificação das causas de 

absenteísmo justificadas por atestado médico, bem como as patologias que geram o 

afastamento na instituição onde o autor atua, o que poderá oferecer para o 

desenvolvimento de ações que visem redução da taxa de absenteísmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  
 

  

 

2. OBJETIVOS 
 

 Calcular a taxa de absenteísmo justificada por atestados médico dos 

trabalhadores de enfermagem. 

 Identificar as doenças informadas nos atestados em função do CID 10. 
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3. MÉTODO 
 
 
 

3.1. Tipo de pesquisa 

Trata-se de estudo documental, analítico, descritivo, com delineamento 

quantitativo. 

 

3.2. Local da pesquisa 

O estudo foi realizado na Organização Social de Saúde Santa 

Marcelina, hospital com 250 leitos, considerado de grande porte de acordo Portaria 

nº 30-Bsb de 11 de fevereiro de 197740. Destacam-se em suas atividades o Atelier 

de Psiquiatria, Ressonância Nuclear Magnética, Ambulatório de Especialidades 

Médicas e o Parto Humanizado.  

A assistência está direcionada a pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e atende as especialidades de Urologia, Vascular e Obstetrícia. Conta ainda 

com Clínica Médica A (40 leitos) e B (27 leitos), Pediatria (38 leitos), Clínica 

Cirúrgica (29 leitos), Ortopedia (12 leitos), Psiquiatria (17 leitos), Maternidade (13 

leitos) e Puerpério (32 leitos), Unidade de Terapia Intensiva de adultos (10 leitos), 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (32 leitos), Centro Cirúrgico (07 salas); 

Pronto Socorro e Ambulatório de Especialidades. Trata-se de Hospital Acreditado 

Pleno, com titulo conferido pela Organização Nacional de Acreditação – ONA.          

 

3.3. População 

A população deste estudo foi constituída pelos registros dos 

trabalhadores de enfermagem que se ausentaram do trabalho por motivo de doença, 

justificada por atestado médico, no ano de 2013. O número total de trabalhadores de 

enfermagem da instituição é de 624 sendo 398 auxiliares de enfermagem 113 

técnicos de enfermagem 113 enfermeiros. 

           

3.4. Trâmites Administrativos 

Inicialmente foi solicitada autorização à instituição para a coleta de 

dados (ANEXO A). Após parecer favorável, foram providenciados e assinados os 

documentos: Termo de Compromisso do Investigador (ANEXO B), assegurando-se o 

compromisso de manter a privacidade e a confidencialidade dos dados, sendo esses 
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de uso exclusivo da pesquisa; Termo de Compromisso da Instituição e Investigador 

(ANEXO C) e Termo de Ciência e Concordância do Supervisor do Setor (ANEXO D), 

o qual possibilitou colher os dados de interesse no Setor de Gestão de Pessoas. 

Após a autorização da Instituição e aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (ANEXO E), a execução da pesquisa foi realizada acessando 

o banco de dados disponível no setor de Gestão de Pessoas. 

As informações contidas no banco de dados gerenciadas pelo Setor 

Gestão de Pessoas, de interesse para o presente estudo, foram selecionadas e 

disponibilizadas à pesquisadora pelo responsável do setor em planilha do programa 

Microsoft Excel via e mail em julho de 2014, dados referentes ao período de 01 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2013. 

 

3.5. Procedimentos éticos 

Após a autorização da instituição para coleta de dados, o Projeto de 

Pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Organização Social Santa Marcelina Unidade Itaquera (Parecer n° 665.183). 

Por se tratar de coleta, via banco de dados, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido não se aplica. 

 

3.6. Coleta de dados 

 

3.6.1. Instrumentos de coleta 

Para a coleta de dados foi elaborado um formulário 

(Apêndice A), composto por duas partes, onde constam as variáveis de interesse. 

Na Parte A constam as variáveis: sexo, data de nascimento, categoria profissional, 

turno de trabalho e setor de lotação. Na Parte B estão as variáveis: Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 1041, 

data do início e fim do afastamento e número de dias de afastamento. 

 

3.6.2. Operacionalização dos dados 

Inicialmente foram disponibilizados para a pesquisadora 

dados do absenteísmo por setor de trabalho, pelo responsável do setor de Gestão 

de Pessoas, onde consta o número total dos profissionais de enfermagem e carga 

horária para o cálculo da taxa de absenteísmo. Os dados foram organizados em 
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planilhas do programa Microsoft Excel Office 2010, analisados e separados 

conforme categoria profissional, número de ausências dos profissionais por local de 

trabalho, horário de trabalho, período de afastamentos e classificação da doença.  

 

3.6.3. Cálculo da Taxa de absenteísmo 

Para o cálculo da taxa de absenteísmo foi utilizada a 

equação proposta pelo Manual de Indicadores de Enfermagem NAGEH15: 

 

TA=              n° de horas/homem ausentes                  x     100 

                                     n° de horas/homem trabalhadas 

 

Nesta equação faz-se a relação porcentual entre o número 

de horas/homem ausentes e o número de horas/homem trabalhadas, multiplicado 

por 100; 

1. Número de horas/homem trabalhadas é o número total de horas trabalhadas 

previstas para cada trabalhador no período; 

2. Número de horas/homem ausentes é o número mensal de horas ausentes dos 

trabalhadores, independente do regime de trabalho do estabelecimento de saúde 

dividido pelo número de horas trabalhadas; 

3. Devem-se considerar todas as faltas, inclusive as justificadas, todas as licenças 

por doenças, doação de sangue, alistamento eleitoral e militar, atendimento à 

convocação judicial e as suspensões motivadas pela aplicação de medidas 

disciplinares. Não incluir férias e as licenças legais acima de 15 dias ininterruptos. 

 

3.6.4. Apresentação e tratamento dos dados 

Os dados encontram-se apresentados em tabelas e figuras. 

Apresenta-se também a tabela completa e detalhada da distribuição dos atestados 

médicos apresentados pelos trabalhadores de enfermagem, segundo a 

Classificação Internacional Relacionada à Saúde–CID1041(APÊNDICE B). 

Posteriormente formam submetidos à análise estatística descritiva e utilização dos 

softwares: Minitab 16 e SPSS V17. Foram utilizados testes estatísticos paramétricos, 

Teste de igualdade de duas Proporções para análise de caracterização da 

distribuição da CID 10 e o teste de Qui-Quadrado, para a associação da função com 
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faixa etária, sexo, turno, local de trabalho, horas perdidas e dias perdidos dos 

profissionais de enfermagem. Foi considerado significativo p<0,05. 

 

4. RESULTADOS 
 
 
 

Os resultados do presente estudo mostram que dos 624 trabalhadores de 

enfermagem, 418 se afastaram do trabalho por motivo de doença justificada por 

atestado médico, somando 1360 atestados apresentados por eles na instituição em 

estudo no ano de 2013, como mostra as Tabelas e Figura a seguir. 

 

Tabela 01 – Distribuição dos trabalhadores de enfermagem que apresentaram 

atestados médicos de acordo com a faixa etária e sexo no ano de 2013. São Paulo, 

2015. 

Variáveis 
Enfermeiros Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total 

 

N % N % N % N                        %        P-valor  

Idade (anos)  
V. Mínimo / V. Máximo  

23 / 62 23 / 56 20 / 59 20/62 

 

Média (dp*) 37 (7,55) 35 (6,87) 36 (10,57) 36 (8,33) 
 

        20 a 30 09 15,0 25 32,0 83 29,5 117 28,0 
 

        31 a 40 32 54,0 37 47,5 118 42,0 187          44,5       0,040 
 

        41 a 50 15 25,5 15 19,0 62 22,0 92 22,0 
 

        51 a 60 02 3,5 01 1,5 18 6,5 21 5,0 
 

        61 a 70 01 2,0 - - - - 01 0,5 
 

Total 59 14,1 78 18,7 281 67,2 418 100,0 
 

Sexo         
 

        Feminino 51 86,5 60 77,0 232 82,5 343 82,0 
 

        Masculino 08 13,5 18 23,0 49 17,5 75                     18,0         0,330            
0, 

Total 59 14,1 78 18,7 281 67,2 418 100,0 
 

 

 
Verifica-se na Tabela 01 que entre os 418 trabalhadores que se afastaram do 

trabalho, o absenteísmo é significativamente maior na faixa etária entre 31 a 40 

(p=0,040) anos, destacando-se a alta frequência para os auxiliares de enfermagem. 

Não houve significância estatística na variável sexo (p=0,330). 
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Tabela 02 – Frequência (n, %) dos profissionais de enfermagem em função do turno 

de trabalho. São Paulo, 2015. 

Variável Enfermeiros Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total P-valor 

Turno N % N % N % N %  

      Noturno (12 x36h) 26 44,0 42 54,0 135 48,0 203 48,5 0,026 

      Manhã (06 h) 18 30,5 21 27,0 84 30,0 123 29,5  

      Tarde (06 h) 05 8,5 15 19,0 36 13,0 56 13,5  

      Manhã/Tarde (12x36h) 06 10,0 - - 20 7,0 26 6,0  

      Manhã /Tarde (08 h) 04 7,0 - - 06 2,0 10 2,5  

Total 59 14,1 78 18,7 281 67,2 418 100,0  

 
A Tabela 02 revela que foi no período noturno onde ocorreu o maior número 

de afastamentos ao trabalho nas três categorias, sobretudo os auxiliares de 

enfermagem. Observando-se diferenças significativas entre esse período e os 

demais (p=0,026).  

 

Tabela 03 – Frequência (n, %) atestados médicos em função da categoria dos 

profissionais de enfermagem e intervalo dos dias perdidos.  São Paulo, 2015. 

Variáveis Enfermeiros 
Técnicos de 

Enf. 

Auxiliares de 

Enf. 
Total 

          

P-valor 

Dias Perdidos N % N % N % N %  

V.Mínimo/V.Máximo 1 / 15 1 / 15 1 / 15 1 / 15  

Média (d.p*) 46,66 (67,0) 81,33 (117,5) 325,33 (478,7) 151,10 (221,0)  

01 a 05 124 88,6 217 88,9 878 90,0 1219 89,6 0,979 

06 a 10 10 7,1 17 7,0 60 6,1 87 6,4  

11 a 15 06 4,3 10 4,1 38 3,9 54 4,0  

Total 140 10,3 244 17,9 976 71,8 1360 100,0  

 

Os atestados apresentados para justificar o absenteísmo, revelam que as ausências 

dos trabalhadores ocorreram com maior frequência no período entre 1 a 5 dias, 

como se pode observar na Tabela 03. No entanto não houve significância estatística 

nessa variável (p=0,979). 
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Tabela 04 – Frequência (n, %) de atestados médicos em função da categoria dos 

profissionais de enfermagem, maior recorrência do CID1041, faixa etária, setor de 

trabalho e dias de afastamento. São Paulo, 2015. 

Categoria 

Profissional 
Faixa Etária Setor de Trabalho Maior Recorrência (CID10) N 

Dias de 

Afastamento 

Enfermeiro
 

20-30 anos SCIH, Mat, CL.C. 
M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. 
04 19 

      

Enfermeiro
 

31-40 anos 
*S.P, P.A.A, C.C, CL.C, P.S. SEMI A., 

Puerp. 

M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. 
15 39 

      

Enfermeiro
 

41-50 anos *CL.C, C.C, PS.SEMI I.,Berç., UTI. N. 
J00-J99 – Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo. 
10 11 

      

Enfermeiro
 

51-60 anos Sala de Parto 
M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo. 
02 16 

      

Enfermeiro
 

61-70 anos Sala de Parto 

A00-B99 – Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 

 

01 
03 

 

Técnico de 

Enfermagem 
20-30 anos *UTI.N, UTI.A, PS.Semi A. P.S. SEMI.I 

A00-B99 – Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias 
16 33 

      
Técnico de 

Enfermagem 
31-40 anos *PS Semi.A, UTI.N, UTI.A., OS Semi I 

M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo 
18 49 

      
Técnico de 

Enfermagem 
41-50 anos U.T.I. N. 

F00-F99 – Transtornos metais e 

comportamentais 
08 42 

      

Técnico de 

Enfermagem 
51-60 anos PS.Semi. A. I00-I99 – Doenças do aparelho circulatório 05 06 

   
 
 

  

Auxiliar de 

Enfermagem 
20-30 anos 

*CL.C, S.P, C.M., P.S. S.M., Ginec., 

C.P., Berç., Obs. I., Obs.A.,P.A.A. 

M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo 
29 75 

      

Auxiliar de 

Enfermagem 
31-40 anos 

*S.P, S.M, P.A.A, Mat., P.S. Obs.A, 

CL.C, C.M, Berç., Ginec., C.P., C.C., 

S.M., P.A.A., Puerp., 

M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo 
69 215 

      

Auxiliar de 

Enfermagem 
41-50 anos 

*C.C, C.P, P.A.A, S.L., Berç., P.S. 

Obs.A., P.S. Obs. I., Amb., C.D.M.E, 

P.S. S.M., Puerp. Ginec, Epidem., 

Cl.C., C.M. 

M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo 
48 134 

      
Auxiliar de 

Enfermagem 
51-60 anos 

*CL.C, C.C., Farmaco., C.P., Puerp., 

P.A.A., Endos., C.D.M.E. B.S., 

M00-M99 – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo 
25 59 

* Correspondem; (S.P) Sala de Parto; (UTI.N) Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; (UTI.A) Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto; (CL.C) Clinica Cirúrgica; (Mat) Maternidade; (Ginec.) Ginecologia; (PS.Semi.A) Pronto Socorro Semi-Intensiva Adulto; 
(S.M) Saúde Mental; (C.C) Centro Cirúrgico; (Obs. A.) Observação Adulto; (C.M) Clinica Médica; (Berç.) Berçário; (End.) 
Endoscopia; (P.A.A) Pronto Atendimento Adulto; (C.P) Clinica Pediátrica; (Epidem.) Núcleo Hospitalar de Epidemiologia; 
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Segundo os dados da Tabela 04, a maior recorrência do CID 10 foi à 

categoria auxiliar de enfermagem na faixa etária entre 31 a 40 anos, com maior 

incidência das doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. 

 

Tabela 05 – Frequência (n, %) de atestados médicos em função da categoria dos 

profissionais de enfermagem e unidade de trabalho. São Paulo, 2015. 

 

Unidade de 

Trabalho 

Enfermeiros Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total 
 

N° % N° % N° % N° % P-valor 

Pronto Socorro* 35 25,0 89 35,5 332 34,0 456 33,5 
 

Maternidades** 49 35,0 94 38,0 261 27,0 404 29,5 
0,001 

Clínica Cirúrgica 24 17,0 - - 87 9,0 111 8,0 
 

Clínica Médica 05 3,5 - - 89 9,0 94 7,0 
 

Pediatria 01 1,0 - - 72 7,5 73 5,5 
 

UTI Adulto 01 1,0 66 26,5 0 0% 67 5,0 
 

Centro Cirúrgico 08 6,0 - - 58 6,0 66 5,0 
 

Saúde Mental 05 3,5 - - 31 3,0 36 2,5 
 

Ambulatório*** 03 2,0 - - 27 3,0 30 2,0 
 

Outros**** 09 6,0 - - 14 1,5 23 2,0 
 

Total 140 10,3 249 18,3 971 71,4 1.360 100,0 
 

*Corresponde ao Pronto Socorro adulto e infantil, sala de gesso, sala de sutura, observação adulto e infantil, Endoscopia, 
Saúde Mental do PS, Unidade de Ortopedia, Banco de sangue. **Correspondem a Maternidades, Salas de parto, Ginecologia, 
UI Berçário, UI Neonatal, Puerpério. ***Corresponde ao Ambulatório, C.D.M. E, Gasoterapia. ****Corresponde a Departamento 
de enfermagem, Gerenciamento de leitos, Núcleo Hospitalar Epidemiologia, Farmacovigilancia, SESMT, SCIH.  

 
Os dados da Tabela 05 mostram diferenças significativas entre a categoria 

profissional quando associados à unidade de atuação (p=0,001). Chama atenção 

que o absenteísmo do enfermeiro e do técnico de enfermagem foi maior na 

maternidade, dos auxiliares de enfermagem no Pronto Socorro. 
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Figura 01 - Distribuição dos atestados médicos, dos trabalhadores de enfermagem 

em função da categoria profissional e os meses do ano de 2013 - São Paulo, 2015. 

 
Verifica-se na Figura 01 que o absenteísmo nos enfermeiros ocorreu no início 

do ano, mês de janeiro, dos técnicos e auxiliares de enfermagem nos meses de 

agosto e outubro, respectivamente. 
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Tabela 06 – Frequência (n, %) dos atestados médicos em função da categoria 

profissional, horas e dias perdidos no ano de 2013. São Paulo-2015. 

 
 

Variáveis 
Enfermeiros Téc. de Enf. Aux. de Enf. Total 

 

N° % N° % N° % N° %          P-valor  

Horas 

Perdidas 
        

 

   Noturno  

   (12 x36h) 
2400 62,5 4188 67,5 15672 63,0 22260 64,0            0,001 

 

   Manhã  

   (06 h) 
750 19,5 1098 17,5 4368 17,5 6216 18,0 

 

   Tarde  

   (06 h) 
84 2,0 936 15,0 2118 8,5 3138 9,0 

 

   Manhã/Tarde     

   (12x36h) 
480 12,5 - - 2076 8,5 2556 7,0 

 

   Manhã /Tarde   

   (08 h) 
136 3,5 - - 560 2,5 696 2,0 

 

Total 3850 11,0 6222 17,8 24794 71,1 34866 100,0 
 

 

 
As horas perdidas dos funcionários que se ausentaram do trabalho ocorreram 

com maior frequência no período noturno para as três categorias como mostram os 

dados da Tabela 06. Diferenças significativas foram observadas quando as horas e 

dias perdidos foram associados com a função dos trabalhadores de enfermagem 

(p=0,001). 

 

Dias Perdidos         
 

   Noturno  

   (12 x36h) 
200 50,5 349 51,0 1306 50,0 1855 50,0          0,001 

 

   Manhã  

   (06 h) 
125 31,5 183 26,5 728 27,5 1036 28,0 

 

   Tarde  

   (06 h) 
14 3,5 156 22,5 353 13,5 523 14,0 

 

   Manhã/Tarde  

   (12x36h) 
40 10,0 - - 173 6,5 213 5,5 

 

   Manhã /Tarde  

   (08 h) 
17 4,5 - - 70 2,5 87 2,5 

 

Total 396 10,7 688 18,5 2630 70,8 3714 100,0 
 



25  
 

  

 

Tabela 07 - Distribuição dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores 

de enfermagem, de acordo com a Classificação internacional de Doença e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID1041 no ano de 2013. São Paulo, 2015. 

 
 

CID 
 

Nº % P-valor 

A00-B99  Algumas doenças infecciosas e parasitárias 163 12,0  

C00-D48 Neoplasmas (tumores) 09 0,7  

E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 04 0,3  

F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais 49 3,6  

G00-G99  Doenças do sistema nervoso 41 3,0  

H00-H59 Doenças do olho e anexos 121 8,9  

H60-H95 Doenças do ouvido e da apófise mastoide 16 1,2  

I00-I99 Doenças do aparelho circulatório 52 3,8  

J00-J99 Doenças do aparelho respiratório 158 11,6  

K00-K93 Doenças do aparelho digestivo 113 8,3  

L00-L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo 34 2,5  

M00-M99 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 228 16,8 0,001 

N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário 74 5,4  

O00-O99  Gravidez, parto e puerpério 35 2,6  

Q00-Q99  

Malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas 
01 0,1 

 

R00-R99 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 

de laboratório, não classificados em outra parte 
99 7,3 

 

S00-T98 

Lesões, envenenamentos e algumas outras 

consequências de causas externas 
115 8,4 

 

V01-Y98 Causas externas de morbidade e de mortalidade 07 0,5  

Z00-Z99 

Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato 

com os serviços de saúde 
41 3,0 

 

Total 1360 100,0  

            

Chama atenção na Tabela 07 que as doenças de maior incidência foram às 

doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, seguidas de algumas 

doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório 

respectivamente. Diferenças significativas foram observadas (p=0,001). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_I:_Algumas_doen%C3%A7as_infecciosas_e_parasit%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_II:_Neoplasias_(tumores);_Cap%C3%ADtulo_III:_Doen%C3%A7as_do_sangue_e_dos_%C3%B3rg%C3%A3os_hematopo%C3%A9ticos_e_alguns_transtornos_imunit%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IV:_Doen%C3%A7as_end%C3%B3crinas,_nutricionais_e_metab%C3%B3licas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_V:_Transtornos_mentais_e_comportamentais
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_VI:_Doen%C3%A7as_do_sistema_nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:CID-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Doen%C3%A7as_do_olho_e_anexos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:CID-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Doen%C3%A7as_do_olho_e_anexos
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Doen%C3%A7as_do_sistema_respirat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XI:_Doen%C3%A7as_do_sistema_digestivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XII:_Doen%C3%A7as_da_pele_e_tecido_subcut%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIV:_Doen%C3%A7as_do_aparelho_geniturin%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XV:_Gravidez,_parto_e_puerp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XVII:_Malforma%C3%A7%C3%B5es_cong%C3%AAnitas,_deformidades_e_anomalias_cromoss%C3%B4micas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XVIII:_Sintomas,_sinais_e_achados_anormais_de_exames_cl%C3%ADnicos_e_de_laborat%C3%B3rio,_n%C3%A3o_classificados_em_outra_parte
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIX:_Les%C3%B5es,_envenenamento_e_algumas_outras_conseq%C3%BC%C3%AAncias_de_causas_externas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_externas_de_morbidade_e_de_mortalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XXI:_Fatores_que_influenciam_o_estado_de_sa%C3%BAde_e_o_contato_com_os_servi%C3%A7os_de_sa%C3%BAde


26  
 

  

 

Tabela 08 – Distribuição dos atestados médicos dos trabalhadores de enfermagem, em função do CID-1041 por setores no ano de 2013 – 

São Paulo, 2015. 

 

Variável U.T.I Adulto C. M.*** C. C.**** Ambulatório Maternidade Pediatria 
Saúde 

Mental 
P.S.* Centro C. Outros** Total 

CID -10 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

A00-B99 12 18,0 08 8,5 08 7,0 05 17,0 48 12,0 04 5,5 03 9,0 60 13,0 13 20,0 01 4,0 162 11,9 

C00-D89 01 1,5 - - 02 2,0 - - 03 1,0 - - 01 2,5 01 0,1 01 1,5 - - 09 0,5 

E00-E90 - - - - - - - - 01 0,5 - - - - 03 0,5 - - - - 04 0,5 

F00-F99 01 1,5 04 4,5 05 4,5 02 6,5 15 3,5 06 8,0 - - 13 3,0 02 3,0 01 4,0 49 3,5 

G00-G99 04 6,0 01 1,0 01 1,0 01 3,5 14 3,5 01 1,5 01 2,5 16 3,5 01 1,5 02 9,0 42 3,0 

H00-H59 06 9,0 12 13,0 12 11,0 02 6,5 37 9,0 07 9,5 07 19,5 28 6,0 05 7,5 05 22,0 121 9,0 

H60-H95 - - - - - - -  03 1,0 - - - - 11 2,5 01 1,5 01 4,0 16 1,0 

I00-I99 02 3,0 06 6,5 05 4,5 03 10,0 15 3,5 01 1,5 01 2,5 14 3,0 04 6,0 01 4,0 52 4,0 

J00-J99 07 10,5 19 20,5 14 12,5 02 6,5 56 14,0 08 11,0 05 14,0 40 8,9 05 7,5 02 9,0 158 11,5 

K00-K93 02 3,0 11 12,0 06 5,5 03 10,0 16 4,0 07 9,5 03 9,0 56 12,5 07 10,5 02 9,0 113 8,5 

L00-L99 - - - - - - 01 3,5 17 4,0 01 1,5 - - 14 3,0 01 1,5 - - 34 2,5 

M00-M99 16 24,0 12 13,0 27 24,0 04 13,5 58 14,5 19 26,0 04 11,0 72 16,0 13 20,0 03 13,0 228 17,0 

N00-N99 01 1,5 02 2,0 12 11,0 03 10,0 22 5,5 - - 01 2,5 29 6,0 02 3,0 02 9,0 74 5,5 

O00-O99 02 3,0 02 2,0 01 1,0 - - 15 3,5 05 7,0 - - 10 2,0 - - - - 35 2,5 

Q00-Q99 - - - - - - - - 01 0,5 - - - - - - - - - - 01 0,1 

R00-R99 04 6,0 06 6,5 09 8,0 02 6,5 36 8,5 03 4,0 02 6,0 31 7,0 05 7,5 01 4,0 99 7,0 

S00-T98 09 13,0 08 8,5 07 6,0 - - 35 8,5 06 8,0 06 16,5 41 9,0 01 1,5 02 9,0 115 8,5 

V01-Y98 - - - - - - - - - - 02 3,0 01 2,5 04 1,0 - - - - 07 0,5 

Z00-Z99 - - 02 2,0 02 2,0 02 6,5 13 3,0 03 4,0 01 2,5 13 3,0 05 7,5 - - 41 3,0 

TOTAL 67 5,0 93 6,8 111 8,1 30 2,2 405 29,8 73 5,4 36 2,6 456 33,5 66 4,8 23 1,8 1360 100,0 

  *Corresponde ao Pronto Socorro adulto e infantil, sala de gesso, sala de sutura, observação adulto e infantil, Endoscopia, Saúde Mental do PS, Unidade de Ortopedia, Banco de sangue. **Corresponde a 
Departamento de enfermagem, Gerenciamento de leitos, Núcleo Hospitalar Epidemiologia, Farmacovigilância, SESMT, SCIH. ***Corresponde a Clínica Médica. ****Corresponde Clínica Cirúrgica. 
 

A Tabela 08 revela diferença significativa entre as unidades de trabalho e CID 10(P-valor =0,019) com maior incidência do A00-

B99 (PS), H00-H590(CC), J00-J99(CM), M00-M99(Pediatria), S00-T98(Maternidade). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_I:_Algumas_doen%C3%A7as_infecciosas_e_parasit%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_II:_Neoplasias_(tumores);_Cap%C3%ADtulo_III:_Doen%C3%A7as_do_sangue_e_dos_%C3%B3rg%C3%A3os_hematopo%C3%A9ticos_e_alguns_transtornos_imunit%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IV:_Doen%C3%A7as_end%C3%B3crinas,_nutricionais_e_metab%C3%B3licas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_V:_Transtornos_mentais_e_comportamentais
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_VI:_Doen%C3%A7as_do_sistema_nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:CID-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Doen%C3%A7as_do_olho_e_anexos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:CID-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Doen%C3%A7as_do_olho_e_anexos
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Doen%C3%A7as_do_sistema_respirat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XI:_Doen%C3%A7as_do_sistema_digestivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XII:_Doen%C3%A7as_da_pele_e_tecido_subcut%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIV:_Doen%C3%A7as_do_aparelho_geniturin%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XV:_Gravidez,_parto_e_puerp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XVII:_Malforma%C3%A7%C3%B5es_cong%C3%AAnitas,_deformidades_e_anomalias_cromoss%C3%B4micas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XVIII:_Sintomas,_sinais_e_achados_anormais_de_exames_cl%C3%ADnicos_e_de_laborat%C3%B3rio,_n%C3%A3o_classificados_em_outra_parte
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIX:_Les%C3%B5es,_envenenamento_e_algumas_outras_conseq%C3%BC%C3%AAncias_de_causas_externas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_externas_de_morbidade_e_de_mortalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XXI:_Fatores_que_influenciam_o_estado_de_sa%C3%BAde_e_o_contato_com_os_servi%C3%A7os_de_sa%C3%BAde
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Tabela 09 – Distribuição das Taxa de Absenteísmo dos trabalhadores de enfermagem que se ausentaram por motivo de doença no ano 
de 2013. São Paulo, 2015. 

 
Pode-se observar na Tabela 09 o valor resultante da aplicação da fórmula apresentada no método para o cálculo da taxa de 

absenteísmo, verifica-se que a média resultante do cálculo da taxa de absenteísmo é inferior a 3% ao mês com média anual de 2,10%.

Local de atuação 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa 

Departamento de 

enfermagem 
11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 11 0,00% 

12 0,00% 12 0,00% 
SESMT 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,28% 2 24,02% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 
S.C.I.H 2 2,50% 2 0,00% 2 2,50% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 6,25% 2 6,32% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 

Educação Continuada 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Gerenciamento de Leitos 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 5,30% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 

Gasoterapia 3 1,59% 3 0,00% 3 0,00% 3 2,56% 2 0,00% 2 1,92% 2 0,00% 2 7,50% 2 0,00% 2 0,00% 1 4,00% 1 4,00% 
Farmacovigilancia 3 8,33% 3 7,31% 3 0,00% 1 23,81% 1 0,00% 1 0,00% 1 5,00% 1 4,35% 1 47,62% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 

C.D.M.E 18 2,47% 18 2,89% 17 0,63% 16 0,00% 13 6,33% 14 11,01% 13 0,00% 14 1,32% 13 1,38% 13 2,21% 13 1,32% 13 1,28% 
Núcleo Hosp. Epidemiologia - --- - --- - --- 2 0,00% 2 0,00% 2 2,13% 2 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 2 4,26% 2 8,51% 2 0,00% 

Banco de Sangue 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 3,20% 6 1,34% 6 4,46% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 5 11,50% 5 0,00% 
Endoscopia 6 1,77% 6 5,19% 6 6,53% 6 4,08% 4 3,80% 4 0,96% 5 0,93% 5 1,54% 5 4,00% 5 3,57% 5 3,00% 5 0,00% 

Eletrocardiograma 5 1,84% 5 0,00% 4 8,68% 4 6,24% 4 0,00% 4 3,69% 4 7,07% 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 4 0,78% 4 0,00% 
Ambulatório 4 0,00% 4 1,35% 4 0,00% 4 3,57% 4 0,00% 4 4,76% 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 4 1,19% 5 0,00% 5 0,00% 

Pronto Socorro Adulto 31 2,20% 37 1,83% 39 3,05% 38 3,00% 45 3,49% 54 1,04% 56 1,54% 46 1,78% 52 2,12% 48 1,62% 63 3,43% 59 2,75% 
Ortopedia 7 0,00% 7 0,00% 7 0,00% 6 1,46% 9 9,66% 8 2,36% 6 0,00% 6 0,00% 7 0,00% 6 0,00% 6 11,24% 5 0,00% 

Observação Adulto 76 0,85% 75 1,19% 71 1,13% 70 2,05% 67 2,63% 64 1,53% 61 1,59% 67 2,37% 69 4,18% 59 2,33% 46 2,07% 47 1,20% 
Observação Infantil 11 0,89% 11 0,00% 11 3,12% 11 2,54% 12 1,78% 11 2,48% 11 6,01% 13 0,47% 13 2,19% 18 1,39% 13 3,81% 13 1,81% 

Saúde Mental 19 3,46% 19 1,01% 19 2,03% 21 0,00% 22 0,21% 22 1,44% 22 1,13% 22 2,07% 22 0,94% 22 0,21% 22 1,07% 22 5,67% 
Pronto Socorro Infantil 4 0,00% 4 3,02% 4 3,36% 4 0,00% 4 1,95% 4 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 4 2,49% 2 3,85% 4 0,00% 4 1,02% 

Clinica Medica 42 1,49% 41 3,56% 45 2,50% 43 1,08% 41 3,51% 45 1,40% 45 0,21% 43 1,82% 46 2,65% 46 1,31% 44 2,87% 43 1,58% 
Berçário 31 3,66% 29 1,86% 28 1,17% 28 3,60% 28 2,70% 27 3,04% 28 2,31% 28 1,64% 29 0,73% 29 1,42% 25 3,97% 22 1,15% 

Centro Cirúrgico 31 1,91% 32 0,42% 33 2,02% 33 2,65% 30 1,22% 31 2,30% 31 3,03% 33 1,52% 33 1,30% 33 0,61% 31 0,84% 30 0,60% 
Salas de Parto 20 6,14% 20 3,00% 20 2,91% 20 1,74% 20 1,79% 19 1,84% 19 4,53% 20 1,34% 20 3,32% 20 1,32% 20 2,12% 19 0,46% 

UTI Adulto 30 2,02% 34 0,81% 35 2,40% 37 3,27% 38 2,47% 37 1,86% 39 1,02% 37 2,38% 37 2,89% 36 1,80% 38 3,90% 39 2,30% 
UTI Neonatal 49 2,28% 48 2,56% 49 3,42% 49 2,29% 50 3,45% 52 2,89% 51 1,04% 50 2,19% 49 1,57% 48 2,12% 41 1,95% 41 2,32% 
Maternidade 25 2,13% 20 2,82% 22 4,17% 20 0,90% 21 1,82% 21 4,09% 20 1,39% 19 0,91% 19 2,26% 20 4,58% 20 6,64% 19 0,00% 

Puerpério 32 1,88% 32 4,12% 32 2,67% 35 1,25% 33 2,01% 34 1,24% 33 3,01% 33 1,22% 32 0,94% 32 2,28% 32 3,18% 32 6,35% 
Pediatria 35 5,02% 36 1,36% 37 0,31% 37 0,96% 36 2,11% 36 1,17% 36 0,93% 36 1,98% 37 2,67% 35 3,80% 36 0,97% 33 0,74% 

Clinica Cirúrgica 42 4,77% 41 2,65% 41 2,15% 39 4,77% 42 1,20% 45 3,00% 44 4,90% 43 2,10% 40 4,02% 40 3,83% 39 1,29% 38 0,77% 
Ginecologia 26 1,81% 28 3,33% 28 1,53% 29 2,08% 31 4,99% 35 2,42% 35 2,13% 36 1,02% 35 1,42% 37 1,56% 38 1,28% 37 2,10% 

Cirurgia Pediátrica 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 32,00% 
P.S. Semi-Intensiva Adulto 32 1,11% 31 1,51% 33 0,26% 33 2,53% 34 2,88% 36 2,78% 35 0,64% 36 1,69% 35 1,55% 34 0,83% 44 1,24% 43 1,89% 
P.S. Semi-Intensiva Infantil 8 1,61% 8 1,14% 8 6,16% 8 0,53% 8 0,00% 7 0,00% 8 1,05% 8 2,38% 8 3,71% 20 2,83% 11 0,70% 11 1,06% 
U.I. Saúde Mental do P.S. 11 3,88% 11 3,45% 11 3,18% 11 3,26% 11 2,23% 11 0,79% 11 0,00% 13 0,00% 13 0,34% 12 2,14% 13 2,56% 13 2,68% 

TOTAL / MÉDIA 624 2,30% 626 1,99% 633 2,04% 631 2,20% 635 2,51% 653 2,15% 648 1,77% 647 1,77% 653 2,26% 650 1,90% 640 2,40% 624 1,92% 
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5. DISCUSSÃO 
 

O desenvolvimento deste estudo permitiu verificar, como constatado nos 

resultados, que entre janeiro a dezembro de 2013 atuaram na instituição cerca de 

624 funcionários na equipe de enfermagem, dos quais 418 se afastaram do trabalho 

por motivo de doença, com apresentação de 1360 atestados médicos. 

A análise das ausências por atestado médico sugere que a predominância 

esteja na categoria auxiliar de enfermagem do sexo feminino, pelo fato de tais 

trabalhadores representarem o maior percentual da força de trabalho na instituição, 

portanto continuamente expostos a diferentes cargas de trabalhos. Entretanto não 

se observa diferenças significativas na variável sexo (P-valor=0,330%).  Nossos 

achados corroboram estudo42 realizado em hospital universitário, onde foi 

constatado que a variável sexo não foi condicionada às ausências por doença. 

Também em consonância aos dados obtidos, em estudo9 realizado com 

trabalhadores de enfermagem em um Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi 

demonstrado que técnico e auxiliares de enfermagem, além de representar o maior 

contingente numérico, são os que mais se ausentam do trabalho em comparação à 

categoria enfermeiro. 

Alguns autores consideram que a menor propensão de absenteísmo na 

categoria enfermeiro seja devido às exigências frente às atividades laborais de sua 

equipe. A imensa responsabilidade muitas vezes os levam a optar por trabalhar 

doentes, receosos pelo fato de seu distanciamento deixar a equipe sem uma pessoa 

referência 5. 

Foi observado que a maior frequência de afastamentos foi registrada na faixa 

etária de 31 a 40 anos (P-valor=0,040). Esses dados corroboram o de estudo 

realizado em Minas Gerais entre 383 profissionais, o qual constatou que 29,24% dos 

membros da equipe de enfermagem encontram-se na faixa etária de 30 a 4034. 

Como esperado, no período noturno ocorreu o maior número de afastamentos 

ao trabalho nas três categorias, diferindo significativamente do período diurno e 

vespertino. Consequentemente, as horas e dias perdidos dos trabalhadores de 

enfermagem podem ter sobrecarregado os demais, já que tradicionalmente menor 

número de funcionários é escalado para o período noturno nas instituições de 

saúde.  Possivelmente eles adoecem porque também enfrentam sobrecarga na 

ausência dos colegas. Considerando ainda que a maioria desses profissionais acaba 
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trabalhando também no período diurno em outras instituições, ou como cuidadores 

em lares, parece lógico que seja a categoria que adoece mais.  

No que concerne ao fato de o maior número de ausências ocorrerem entre os 

auxiliares e técnicos de enfermagem, os achados estão em consonância àqueles 

oriundos de estudos em hospitais universitários, como o Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre9 e Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro34 

onde maiores índices foram registrados nessas categorias, também no período 

noturno. 

O trabalho noturno provoca importantes prejuízos à saúde, desde alterações 

do humor e gastrointestinais, fadiga, impotência, entre outras. Muitas vezes os 

trabalhadores optam por realizarem as atividades noturnas para receber um valor 

adicional sobre o seu salário (adicional noturno), o que resulta em grande procura 

por esse período na jornada de trabalho. Além disso, tal opção oportuna outras 

atividades como as domésticas e possibilidade de outro emprego. 

Consequentemente o funcionário assume o plantão fadigado, colocando em riscos 

aqueles que estão sobre seus cuidados, comprometendo a assistência de 

enfermagem43-44. Em dissonância aos nossos achados, estudo42 realizado 

Universidade de São Paulo revelou que o turno que contribuiu com maior quantidade 

de dias de ausências foi o da manhã. 

Em estudo sobre as alterações na saúde percebidas por enfermeiros que 

atuavam no período noturno, foi constatado que os participantes informaram 

experimentar um conflito interno e externo: interno porque vão trabalhar no momento 

que o organismo se prepara para o descanso; externo porque ocorre isolamento 

social, uma vez que o trabalhador não consegue acompanhar a vida de relação 

social45. A preocupação de autores com o crescente absenteísmo nas instituições de 

saúde em decorrência do aumento de atestados médicos causados por desgaste 

físico, psicológico e social, tendo como consequência o adoecimento, levou-os a 

analisar 86 artigos no tema identificados em pesquisa de revisão integrativa. Entre 

as conclusões foi ressaltada a necessidade de uma organização do serviço de forma 

a minimizar o absenteísmo e promover o aumento da qualidade do atendimento 

prestado ao cliente. 

As estratégias mencionadas na revisão de literatura incluem programas e 

ações preventivas melhorando as condições de trabalho e enfrentando as 

adversidades no seu ambiente, favorecendo também na qualidade prestada ao 
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cliente. A própria instituição deve compreender os motivos do absenteísmo, usando 

as estratégias para minimizá-lo, como o dimensionamento de enfermagem e 

monitoração das taxas de absenteísmo. A sensibilização pode ser benéfica para a 

instituição com a melhora do serviço prestado, favorecendo a saúde do trabalhador 

para evitar a sobrecarga física e diminuir doenças desnecessárias e 

consequentemente o absenteísmo. Em síntese, “por meio do conhecimento da 

ausência dos trabalhadores de enfermagem nos serviços de saúde, pode-se 

organizar serviço de forma a minimizar o absenteísmo e promover o aumento da 

qualidade do atendimento prestado ao cliente”46. Outro estudo recente demonstrou 

as vantagens do cochilo durante o trabalho noturno, em diferentes tempos desse 

repouso47. 

No que diz respeito ao intervalo de dias perdidos, foi visto ocorrer prevalência 

de 1 a 5 dias de afastamento para as três categorias, não se tendo constatado 

diferenças significativas. Esses dados corroboram os de estudo34 de Minas Gerais, 

no qual foi identificado 1 a 3 dias de afastamento correspondente (58,68%) da 

amostra dos profissionais que se afastaram de suas atividades laborais por doença.  

Já em pesquisa realizado no interior paulista foi constatado preponderância de 1 a 4 

dias em 64,5% da amostra48. 

Os dados apontaram diferenças entre as categorias profissionais em função 

dos meses do ano de 2013, com maior número de atestados para os enfermeiros 

em janeiro, para técnicos em agosto e para auxiliares de enfermagem em outubro. 

Considera-se uma limitação deste estudo a impossibilidade de comparar tais dados 

aos anos anteriores, pois no caso de repetição poderia gerar novos estudos no 

sentido de compreender suas causas. 

Conforme verificado, a identificação dos setores onde ocorreu o maior número 

absenteísmo-doença revelou o Pronto Socorro como a unidade com maior número 

de atestados médicos, atingindo um terço das ocorrências, índice pouco mais 

elevado que o da Maternidade (29,5%). Já para o terceiro lugar observa-se queda 

acentuada, pois na Clínica Cirúrgica a frequência de atestados foi (8,0%).  As 

diferenças entre o Pronto Socorro e Maternidade com as demais foram significativas 

(P-valor <0,001), corroborando dados de estudo demonstrando maior ausência por 

doença no Pronto Socorro Adulto8
. Os trabalhadores atuantes em unidade de Pronto 

Socorro lidam diariamente com sofrimento e dor, com uma dinâmica intensa de 
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labor, o que pode ocasionar desgastes decorrentes dessa exposição impactando 

sobre a qualidade de vida, originando problemas psicológicos e físicos8, 49. 

Em pesquisa realizada em um hospital de ensino os motivos para ocorrência 

do absenteísmo em trabalhadores de enfermagem foram: sobrecarga de trabalho, 

relacionamento interpessoal ineficaz e duplo vínculo de trabalho, fatores que 

contribuem para o desgaste e adoecimento físico e mental50.  

No período em estudo a taxa de absenteísmo da equipe de enfermagem 

obteve a média de 2,10%, taxa referente ao absenteísmo justificado por atestado 

médico de todas as categorias de enfermagem.  Essa taxa é bem menor àquela 

prevista pela Resolução nº 293/2004(COFEN, 6,67%)6, e também menor que a 

prevista pela instituição em estudo, de 3,50% para todos os trabalhadores e todos os 

tipos de absenteísmo. Vale ressaltar uma importante limitação desse estudo, que 

prejudica comparação dos dados à literatura não foi possível verificar a taxa de 

absenteísmo de cada categoria profissional da instituição, porque os dados não 

foram fornecidos pelo setor de Gestão de Pessoas, o que prejudica comparação dos 

dados à literatura, a taxa identificada emana da soma das três categorias, enquanto 

que em outras investigações o cálculo é realizado por categoria profissional. 

Verificamos que os dados de absenteísmo neste estudo são menores que os 

encontrados em outras investigações. Acresce ainda que autores abordam outros 

tipos de absenteísmo, diferindo dos do presente estudo, que tem como foco 

absenteísmo justificado por atestado médico. 

Analisando a literatura, encontram-se estudos com taxas de absenteísmo 

similares, como o realizado em um Hospital do Rio Grande do Sul, que revelou taxa 

de absenteísmo da área de enfermagem por motivo doença de 2,32%, enquanto que 

a geral foi 2,27%9. Ele avaliou também outros tipos de absenteísmo como, falta legal 

ou abonada por Lei, acidente de trabalho e atraso. A equipe de enfermagem 

manteve-se dentro da meta institucional de 3%. Já o estudo do Hospital Universitário 

da USP a taxa de absenteísmo por doença da equipe de enfermagem foi 5,3%, 

sendo 1,8% para enfermeiros, 3,7% para técnicos e 10,6% para auxiliares de 

enfermagem, compreenderam ao afastamento de licenças médicas 1,1% e INSS 

4,2%; os técnicos de enfermagem apresentaram a maior quantidade de licenças por 

doenças e os auxiliares de enfermagem a maior taxa de absenteísmo (dias de 

ausências)42. 
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A equipe de enfermagem representa o maior contingente de trabalhadores da 

saúde, considerando que esses profissionais estão expostos a diversas cargas de 

trabalho e fatores de riscos de natureza química, física, biológica e psicossocial, 

tornando o ambiente de trabalho insalubre, o que pode justificar os altos índices de 

ausências ao trabalho, causando séria repercussão em desfavor tanto ao 

empregado quanto ao empregador.  

As ausências ao trabalho podem ocasionar repercussão imediata na 

qualidade assistencial, impactando na segurança dos pacientes devido ao número 

insuficiente de recursos humanos, com ocorrência de eventos adversos. Em estudo 

realizado em hospital público de Ribeirão Preto, sobre indicadores de desempenho 

na avaliação da assistência de enfermagem, foi constatado eventos adversos como 

quedas no leito, acidentes de trabalho e erros na administração de medicamentos, 

ocasionando prejuízo aos pacientes. Esses eventos vêm sendo associados com 

maiores índices de absenteísmo e insatisfação no trabalho, prejudicando a 

segurança dos pacientes51. Outro estudo realizado em hospital universitário de Porto 

Alegre revelou que eventos adversos, como erros na administração de 

medicamentos, podem estar associados à sobrecarga de trabalho desses 

profissionais52. As políticas internas devem ser repensadas visando proporcionar um 

ambiente de trabalho com qualidade, evitando a sobrecarga da equipe e prejuízo 

aos profissionais assíduos.  

Em Estudo53 que comparou o índice de absenteísmo doença na equipe de 

enfermagem com outros profissionais, foram revelado que esses profissionais foram 

os que mais se ausentaram do trabalho, atingindo índice de 3,8%, decorrente de 

70% dos dias de afastamentos em geral. Os profissionais médicos obtiveram índice 

de 0,57%, dos serviços de apoio de 1,31% e os auxiliares administrativos de 2,50%. 

Em pesquisa54 semelhante avaliando o absenteísmo justificado por atestado 

médico por categoria profissional, em um hospital universitário em Goiânia no 

período de 2008 a 2012, as taxas variaram entre 2,3% a 7,2% para enfermeiros e 

2,8% a 8,8% para os auxiliares de enfermagem. Já os técnicos de enfermagem 

foram os que mais apresentaram atestados médico, com taxas entre 3,8% a 7,9%, 

ultrapassando a taxa prevista pelo COFEN que é de 6,67%6
. 

Como já discutido, unidades de trabalho como Terapia Intensiva e Pronto 

Socorro apresentam situações que expõem os profissionais ao sofrimento e a 

sobrecarga de trabalho, com uma dinâmica intensa, exigindo desses profissionais 
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alta concentração interferindo nos processos produtivos, podendo levar ao 

adoecimento e consequentemente elevando as taxas de absenteísmo. Vale lembrar 

que o Pronto Socorro foi a unidade em que os profissionais mais se ausentaram do 

trabalho. Em Estudo55 realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva em um 

Hospital Universitário, as taxas de absenteísmo variaram entre 8% a 30% para 

enfermeiras e das auxiliares e técnicas de enfermagem entre 12% a 46%. Em outro 

estudo56 realizado em unidade de Pronto Socorro de hospital universitário de São 

Paulo, a taxa de absenteísmo da equipe de enfermagem foi de 11,7%. Em 

contraposição, no estudo57 realizado no hospital universitário de Clínicas de Porto 

Alegre entre 2008 e 2011, metade da amostra obteve no primeiro ano taxa de 1,3% 

e um quarto atingiu taxa de 4,1%. No segundo ano a mediana de toda a equipe caiu 

para 1,1% e no terceiro ano foi 1,7%. 

Nossos achados sugerem que as taxas de absenteísmo justificadas por 

atestado médico sejam menores que outras identificadas na literatura. Contudo, há 

necessidade de outros estudos para maior exatidão, com controle das variáveis 

referentes a cada categoria profissional, já que a frequência absoluta para 

enfermeiros seja menor do que para os técnicos e auxiliares de enfermagem. 

A análise dos atestados médicos evidenciou a maior frequência de doenças 

do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (16,8%), seguido de algumas doenças 

infecciosas e parasitárias (12,0%) e do aparelho respiratório (11,6%). Nossos 

achados corroboram o estudo realizado em um hospital de ensino mineiro, onde as 

doenças do sistema osteomuscular representaram maior causa de afastamento por 

doença34. Pesquisa com trabalhadores taiwaneses em uma instituição hospitalar 

constatou maior incidência de lesões musculoesqueléticas entre os trabalhadores de 

enfermagem, em comparação aos demais da instituição32. Em consonância com 

nossos dados, as lesões musculoesqueléticas foram a maior causa de afastamentos 

ao trabalho em outras investigações8, 26-28.  A revisão de literatura já citada46 concluiu 

que os distúrbios osteomusculares são os que mais incidem os profissionais de 

enfermagem. 

As lesões musculoesqueléticas têm sido associadas aos principais riscos 

ocupacionais entre os trabalhadores de enfermagem porque eles despendem 

esforços físicos constantes e intensos, submetidos à alta exigência no ambiente 

laboral, apresentando maiores chances de desenvolver dor musculoesquelética em 

algumas regiões do corpo, afetando principalmente região lombar, ombros, dorsal e 
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região cervical58
. A Organização Mundial de Saúde (OMS) designou o decênio de 

2000 a 2010 como a década do osso e da articulação, devido o número crescente 

das doenças e lesões osteomusculares que incidem na população mundial59. 

Doenças parasitárias e infecciosas e as respiratórias também foram causa 

importante de absenteísmo, com índices de 12% e 11,4%, respectivamente. O 

índice referente às doenças parasitária é mais elevado ao de 7,3% detectado em 

hospital geral de cidade do interior paulista, de porte semelhante ao em apreço. Já o 

referente ás doenças respiratórias é semelhante, 13,1%48. Embora não se tenha 

informação do tipo de moléstias nessas categorias do CID, supõe-se que os 

distúrbios gastrointestinais como Gastro Enterocolite Aguda, no jargão hospitalar 

conhecido por GECA, sejam responsáveis pela maioria das ausências. Assim como 

as gripes respondam pela maioria dos distúrbios respiratórios. 

 

Algumas reflexões finais 

 

Os resultados deste estudo indicam que, apesar da taxa de absenteísmo ser 

menor que algumas instituições, elas suscitam reflexões sobre a necessidade de 

serem identificadas as diferentes cargas de trabalho ocasionadas pelo ambiente 

institucional, assim como fatores socioeconômicos que resultam nos elevados 

índices de absenteísmo, sobretudo dos auxiliares de enfermagem.     

O estudo do tema em questão permitiu verificar que o absenteísmo é um 

problema comum, que ocorre nas instituições da área de saúde, com impacto na 

qualidade da assistência aos pacientes e da vida dos profissionais que atuam com 

sobrecarga física e emocional, na execução das atividades que lhes são atribuídas. 

No Brasil, os cuidados diretos aos pacientes são de responsabilidades dos técnicos 

e auxiliares de enfermagem, o que explica o maior índice de absenteísmo entre 

esses membros da equipe de enfermagem, que muitas vezes atuam em condições 

insalubres. É preciso considerar que as causas das ausências podem estar 

relacionadas à sobrecarga, ao relacionamento interpessoal ineficaz e às estratégias 

adotadas pela instituição, o que resulta em insatisfação na atividade profissional. 

Acredita-se que enquanto autores justificam que o menor absenteísmo do 

enfermeiro esteja associado às suas responsabilidades com a equipe5, os problemas 

socioeconômicos e necessidade de mais de um emprego para sobreviver, vividos 

pelos auxiliares e técnicos, resultem no maior número de ausências.      
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O trabalhador de enfermagem é confrontado cotidianamente com as cargas 

de trabalho, o que deve resultar em reflexões sobre a estrutura organizacional dos 

serviços de saúde com necessidades de propostas intervencionistas. Muitos 

diagnósticos de situação organizacional já foram feitos, como revela a análise da 

literatura, cada novo estudo oferece mais consistência ao que já foi evidenciado. 

Contudo, não se detecta tentativas de estudos intervencionais no avanço do 

conhecimento do tema, provavelmente por falta de iniciativa dos autores, apesar de 

raras exceções que devem ser tomadas como modelo. O estudo citado sobre o 

cochilo47 deveria ser replicado por outros autores, visando conferir maior poder 

estatístico na observação do fenômeno, condição imprescindível para caracterizar e 

avançar o conhecimento a ser incorporado na prática assistencial. Estudos 

intervencionais e atitudes responsáveis das organizações institucionais são 

imprescindíveis para diminuir os problemas de saúde e consequentemente o 

absenteísmo. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A realização deste estudo permitiu conhecer as ausências motivadas por 

doenças entre os trabalhadores de enfermagem e variáveis associadas às 

categorias profissionais. Dos 624 trabalhadores da equipe de enfermagem, 418 se 

ausentaram por motivo de doença justificada por atestado médico. A categoria 

auxiliar de enfermagem do sexo feminino apresentou o maior número de 

afastamentos, seguida dos técnicos de enfermagem e enfermeiros. Os dados 

revelam que não houve significância estatística na variável sexo. O afastamento por 

adoecimento foi mais frequente na faixa etária entre 30 a 40 anos ocorrendo, 

sobretudo no período noturno, turno em que ocorreu o maior número de 

afastamentos nas três categorias. O intervalo de dias perdidos prevaleceu entre 1 a 

5 dias. 

Constatou-se que na unidade de Pronto Socorro ocorreu o maior número de 

ausências, seguido da Maternidade e Clínica Cirúrgica. As principais causas 

responsáveis pelo absenteísmo compreenderam as doenças do sistema 

osteomuscular e tecido conjuntivo, em menor número as doenças infecciosas, 

parasitárias e do aparelho respiratório. 

As taxas de absenteísmo dos trabalhadores que se afastaram por motivo de 

doença justificada por atestado médico mantiveram média de 2,10%, valor menor 

que a taxa institucional, que é de 3,50% para todos os trabalhadores. 
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8. APÊNDICES 

 

Apêndice A – Instrumento de coleta 

Formulário n°______________________ Data: ____ /____ /______. 
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Parte A: 

1.(  ) Enfermeiro     2.(  ) Técnico de Enfermagem    3.(  ) Auxiliar de Enfermagem 

 

Sexo  -  1. (  ) feminino     2. (  ) masculino. 

 

Data de nascimento: _____ / _____/ _______. 

 

Turno de trabalho: 

1.(   ) manhã (06h)   2.(   ) tarde (06h)   3.(   ) noturno (12/36h)   4.(   ) diurno(08h). 

 

Setor de lotação: 

1.(   ) Clín. médica “A”  2.(   ) Clín. médica “B”  3.(   ) Clín. Cirúrgica   4.(   ) Pediatria  

 

5.(   ) Berçário   6.(   ) Maternidade  7.(   ) Clín. Obstétrica    8. (   ) Pronto Socorro      

 

9.(   ) Saúde Mental    10.(   ) Centro Cirúrgico  11.(   ) UTI    12.(    ) Ambulatório         

 

13.(   ) Centro de materiais     14.(   ) Banco de sangue     15. (    ) Outros 

 

 Parte B: 

 

 C.I.D: n° ________________, doença _________________________________. 

 

Início do afastamento: ________ / _________ / 2013. 

 

Término do afastamento: ________ / _________ / 2013. 

 

Dias perdidos: _____________________________ . 

 

Apêndice B 

      Distribuição dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores de 

enfermagem, segundo a Classificação internacional de Doença e Problemas 

Relacionados à Saúde – CID1041 no ano de 2013. São Paulo, 2015. 
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CID 
 

Nº % 

A00-B99  Algumas doenças infecciosas e parasitárias 163 12,0 

A00 Cólera devida a Vibrio cholerae 01, biótipo cholerae 01  

A03 Shiguelose 01  

A08 Infecções intestinais virais, outras e as não especificadas 01  

A09  Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 100  

A90 Dengue [dengue clássico] 01  

B00  Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] 40  

B00.1 Varicela [Catapora] 03  

B02 Herpes zoster [Zona] 08  

B06.9 Rubeola sem complicação 01  

B26 Caxumba [Parotidite epidêmica] 02  

B30 Conjuntivite viral 02  

B58 Toxoplasmose 01  

B86 Escabiose [sarna] 02  

C00-D48 Neoplasmas (tumores) 09 0,7 

C00 Neoplasia maligna do lábio 02  

C08 

Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e 

as não especificadas 

 

01  

D17 Neoplasia lipomatosa benigna 01  

D23 Outras neoplasias benignas da pele 01  

D25 Leiomioma do útero 01  

D25+N92. 1 
Leiomioma do útero + Menstruação excessiva e frequente 

com ciclo irregular 
01  

D25.9 Leiomioma do útero, não especificado 01  

D51. 8 Outras anemias por deficiência de vitamina B12 01  

E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 04 0,3 

E06.0 Tireoidite aguda 01  

E10 Diabetes mellitus insulino-dependente 01  

E16.2 Hipoglicemia não especificada 01  

E66  Obesidade devida a excesso de calorias 01  

F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais 49 3,6 

F31 Transtorno afetivo bipolar 11  

F32 Episódios depressivos 06  

F32.1  Episódio depressivo moderado 02  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_I:_Algumas_doen%C3%A7as_infecciosas_e_parasit%C3%A1rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_II:_Neoplasias_(tumores);_Cap%C3%ADtulo_III:_Doen%C3%A7as_do_sangue_e_dos_%C3%B3rg%C3%A3os_hematopo%C3%A9ticos_e_alguns_transtornos_imunit%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IV:_Doen%C3%A7as_end%C3%B3crinas,_nutricionais_e_metab%C3%B3licas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_V:_Transtornos_mentais_e_comportamentais
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F32.2 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos 03  

F32.2/F41.1 Outros transtornos ansiosos 01  

F33.3 
Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com 

sintomas psicóticos  
01  

F40 Transtornos fóbico-ansiosos 01  

F41 Outros transtornos ansiosos 11  

F43.2 Transtornos de adaptação 01  

F43 Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação 09  

F60.4 Personalidade histriônica 01  

G00-G99 Doenças do sistema nervoso 41 3,0 

G32 
 Outros transtornos degenerativos do sistema nervoso em 

doenças classificadas em outra parte 
01  

G43  Enxaqueca 30  

G43.9 Enxaqueca, sem especificação 02  

G44 Outras síndromes de algias cefálicas 02  

G45 
Acidentes vasculares cerebrais isquêmicos transitórios e 

síndromes correlatas 
01  

G50.1 Dor facial atípica 01  

G54 Transtornos das raízes e dos plexos nervosos 02  

G56  Mononeuropatias dos membros superiores 02  

H00-H59 Doenças do olho e anexos 121 8,9 

H00  Hordéolo e calázio 02  

H01. 9 Inflamação não especificada da pálpebra 01  

H10 Conjuntivite 86  

H10. 2 Outras conjuntivites agudas 01  

H10 . 3 Conjuntivite aguda não especificada 06  

H10. 9  Conjuntivite não especificada 11  

H11.0 Outros transtornos da conjuntiva 01  

H11.3  Hemorragia conjuntival  02  

H16 Ceratite 01  

H25 Catarata senil 01  

H30.9  Inflamação não especificada da coroide e da retina  01  

H43 Transtornos do humor vítreo 01  

H44.8 Outros transtornos do globo ocular 03  

H52.1 Miopia 03  

H54  Cegueira e visão subnormal 01  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_VI:_Doen%C3%A7as_do_sistema_nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:CID-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Doen%C3%A7as_do_olho_e_anexos
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H60-H95 Doenças do ouvido e da apófise mastoide 16 1,2 

H61.0 Celulite do ouvido externo 01  

H66 Otite média supurativa e as não especificadas 03  

H81.1 Vertigem paroxística benigna  01  

H83 Outros transtornos do ouvido interno 06  

H83.0  Labirintite 04  

H92  Otalgia e secreção auditiva 01  

I00-I99 Doenças do aparelho circulatório 52 3,8 

I00  Febre reumática aguda 01  

I06.9  Doença reumática da valva aórtica, não especificada 01  

I10  Hipertensão essencial (primária) 34  

I11.9 
 Doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca 

(congestiva) 
01  

I39 
 Endocardite e transtornos valvulares cardíacos em doenças 

classificadas em outra parte 
01  

I42 Cardiomiopatias 01  

I42.1 Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica 01  

I49 Outras arritmias cardíacas 02  

I50.0  Insuficiência cardíaca 01  

I67.8   Outras doenças cerebrovasculares especificadas 01  

I69 Sequelas de doenças cerebrovasculares 01  

I82 Outra embolia e trombose venosas 01  

I83 Varizes dos membros inferiores 04  

I84.3 Hemorroidas externas trombosadas 01  

I95  Hipotensão 01  

J00-J99 Doenças do aparelho respiratório 158 11,6 

J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum] 03  

J01 Sinusite aguda 17  

J01.0  Sinusite frontal aguda  01  

J01.8  Outras sinusites agudas 06  

J01.9 Varizes dos membros inferiores 01  

J02 Faringite aguda 08  

J02.0 Faringite estreptocócica 02  

J02.9 Faringite aguda não especificada 04  

J03 Amigdalite aguda 25  

J03.9 Amigdalite aguda não especificada 05  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:CID-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Doen%C3%A7as_do_olho_e_anexos
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Doen%C3%A7as_do_sistema_circulat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Doen%C3%A7as_do_sistema_respirat%C3%B3rio
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J04 Laringite e traqueíte agudas 24  

J06 
Infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações 

múltiplas e não especificadas 
07  

J06.9 Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada 07  

J09 Influenza [gripe] devida a vírus identificado da gripe aviária 01  

J10 Influenza devida a outro vírus da influenza [gripe] identificado 06  

J11 Influenza [gripe] devida a vírus não identificado 09  

J15 Pneumonia bacteriana não classificada em outra parte 08  

J18.0 Broncopneumonia não especificada 06  

J20 Bronquite aguda 02  

J20.6  Bronquite aguda devida a rinovírus 01  

J40 Bronquite não especificada como aguda ou crônica 01  

J41 Bronquite crônica simples e a mucopurulenta 01  

J44 Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas 01  

J45 Asma 04  

J45.0 Asma predominantemente alérgica 02  

J45.9  Asma não especificada  03  

J60 Pneumoconiose dos mineiros de carvão 01  

J98.9  Transtorno respiratório não especificados 02  

K00-K93 Doenças do aparelho digestivo 113 8,3 

K00 Distúrbios do desenvolvimento e da erupção dos dentes 06  

K01 Dentes inclusos e impactados 07  

K03 Outras doenças dos tecidos dentários duros 01  

K04 Doenças da polpa e dos tecidos periapicais 08  

K04.7 Abscesso periapical sem fístula 03  

K04.8  Cisto radicular 01  

K05.6 Doença periodontal, sem outra especificação  01  

K07.6 Transtornos da articulação temporomandibular 01  

K08 
 Outros transtornos dos dentes e de suas estruturas de 

sustentação 
06  

K08.1 
Perda de dentes devida a acidente, extração ou a doenças 

periodontais localizadas 
07  

K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes 01  

K10 Outras doenças dos maxilares 04  

K13 Outras doenças do lábio e da mucosa oral 02  

K21 Doença de refluxo gastroesofágico 06  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XI:_Doen%C3%A7as_do_sistema_digestivo
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K24 
 

01  

K29  Gastrite e duodenite 09  

K29.0 Gastrite hemorrágica aguda 02  

K29.1 Outras gastrites agudas 01  

K29.7 Gastrite não especificada 06  

K30 Dispepsia 08  

K37 Apendicite, sem outras especificações 01  

K42 Hérnia umbilical 01  

K46.9 
Hérnia abdominal não especificada, sem obstrução ou 

gangrena 
01  

K51 Colite ulcerativa 01  

K52 Outras gastroenterites e colites não infecciosas 06  

K52.2 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta 01  

K52.1  Gastroenterite e colite tóxicas 01  

K52.9  Gastroenterite e colite não infecciosas, não especificadas  05  

K52.8 
 Outras gastroenterites e colites especificadas, não 

infecciosas 
01  

K59  Outros transtornos funcionais do intestino 01  

K59.1 Diarreia funcional 03  

K80 Colelitíase 05  

K80.2 Calculose da vesícula biliar sem colecistite  01  

K81  Colecistite 02  

K92.2 Hemorragia gastrointestinal, sem outra especificação 02  

L00-L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo 34 2,5 

L02  Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz 01  

L02.3 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz da nádega 02  

L02.4 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz do(s) membro(s) 02  

L02.9 
 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de localização não 

especificada 
03  

L03.0  Celulite de dedos das mãos e dos pés 04  

L03 Celulite (Flegmão) 02  

L08 Outras infecções localizadas da pele e do tecido subcutâneo 01  

L08.8 
Outras infecções localizadas, especificadas, da pele e do 

tecido subcutâneo 
02  

L20 Dermatite atópica 03  

L29.2 Dermatite atópica 01  

L29.9 Prurido não especificado 01  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XII:_Doen%C3%A7as_da_pele_e_tecido_subcut%C3%A2neo
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L30  Outras dermatites 02  

L50 Urticária 02  

L55.9 Queimadura solar, não especificada 01  

L60  Unha encravada 04  

L60.9  Afecções das unhas, não especificadas 01  

L84 Calos e calosidades 01  

M00-M99 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 
228 16,8 

M06.9 Artrite reumatoide não especificada 01  

M15.9 Poliartrose não especificada 01  

M19 Outras artroses 01  

M20 Deformidades adquiridas dos dedos das mãos e dos pés 01  

M23 Transtornos internos dos joelhos 03  

M23.3 M23.3 03  

M25 
Outros transtornos articulares não classificados em outra 

parte 
02  

M25.5 Dor articular 07  

M43.6  Torcicolo  03  

M50 Transtornos dos discos cervicais 02  

M50.0 Transtorno do disco cervical com mielopatia 02  

M50.1  Transtorno do disco cervical com radiculopatia  03  

M51 Outros transtornos de discos intervertebrais 04  

M51.0 
Transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com mielopatia 
02  

M51.1 
 Transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia  
01  

M54 Dorsalgia 53  

M54.0  Paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso 01  

M54.1 Radiculopatia 03  

M54.2 Cervicalgia 25  

M54.4 Lumbago com ciática 09  

M54.5 Dor lombar baixa 49  

M54.6  Dor na coluna torácica 01  

M54.9 Dorsalgia não especificada 07  

M65 Sinovite e tenossinovite 03  

M65.4 Tenossinovite estilóide radial [de Quervain]  02  

M65.9 Sinovite e tenossinovite não especificadas 02  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Doen%C3%A7as_do_sistema_osteomuscular_e_do_tecido_conjuntivo
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M67 Outros transtornos das sinóvias e dos tendões 02  

M71.9 Bursopatia não especificada 01  

M75 Lesões do ombro 01  

M75.1 Síndrome do manguito rotador 04  

M75.5 Bursite do ombro 02  

M77 Outras entesopatias 02  

M77 Outras entesopatias 02  

M77.1  Epicondilite lateral 01  

M79 
Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em 

outra parte 
01  

M77.9 Entesopatia não especificada 01  

M79.0 
Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em 

outra parte 
01  

M79.1 Mialgia 16  

M79.5 Corpo estranho residual no tecido mole 01  

M85.0 
Outras deformidades adquiridas especificadas do sistema 

osteomuscular 
01  

M95.8 
Outras deformidades adquiridas especificadas do sistema 

osteomuscular 
01  

N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário 74 5,4 

N20 Calculose do rim e do ureter 16  

N20.1 Calculose do ureter 02  

N20.2 Calculose do rim com cálculo do ureter 01  

N23 Cólica nefrética não especificada 09  

N21 Calculose do trato urinário inferior 01  

N30 Cistite 03  

N31.0 
Bexiga neuropática não-inibida não classificada em outra 

parte 
01  

N39 Outros transtornos do trato urinário 19  

N39.1 Proteinúria persistente não especificada 01  

N39.8 Outros transtornos especificados do aparelho urinário 01  

N71.0 Doença inflamatória aguda do útero 01  

N73.9 Doença inflamatória não especificada da pelve feminina  01  

N82 Fístulas do trato genital feminino 01  

N92 Menstruação excessiva, frequente e irregular 05  

N92.0 Menstruação excessiva e frequente com ciclo regular 01  

N92.1  Menstruação excessiva e frequente com ciclo irregular 01  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIV:_Doen%C3%A7as_do_aparelho_geniturin%C3%A1rio
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N92.1/R10.2 
 Menstruação excessiva e frequente com ciclo irregular +  

Dor pélvica e perineal 
01  

N93 Outros sangramentos anormais do útero e da vagina 02  

N94 
Dor e outras afecções associadas com os órgãos genitais 

femininos e com o ciclo menstrual 
01  

N94.6 Dismenorreia não especificada 02  

N97 Infertilidade feminina 02  

N99 
Transtornos do trato geniturinário pós-procedimentos não 

classificados em outra parte 
02  

O00-O99 Gravidez, parto e puerpério 35 2,6 

O02.1 Aborto retido 02  

O03 Aborto espontâneo 02  

O08 
Complicações consequentes a aborto e gravidez ectópica ou 

molar 
01  

O12 
Edema e proteinúria gestacionais [induzidos pela gravidez], 

sem hipertensão 
01  

O13 
Hipertensão gestacional [induzida pela gravidez] sem 

proteinúria significativa 
02  

O20  Hemorragia do início da gravidez  01  

O20.0 Ameaça de aborto 10  

O21.0 Hiperêmese gravídica leve 02  

O21.1 Hiperêmese gravídica com distúrbio metabólico 02  

O22 Vômitos excessivos na gravidez 01  

O26 
Assistência materna por outras complicações ligadas 

predominantemente à gravidez 
01  

O41 Oligohidrâmnio 01  

O60.0 Trabalho de parto pré-termo sem parto 01  

O60 Trabalho de parto pré-termo 02  

O80 Parto único espontâneo 01  

O99.8 
Outras doenças infecciosas e parasitárias maternas 

complicando a gravidez, o parto e o puerpério 
04  

O84.8 Outro tipo de parto múltiplo 01  

Q00-Q99 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas, Q90.3 Síndrome de Down 
01 0,1 

R00-R99 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 

e de laboratório, não classificados em outra parte 
99 7,3 

R03 Valor anormal da pressão arterial sem diagnóstico 05  

R03.0 Valor elevado da pressão arterial sem o diagnóstico de 01  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XV:_Gravidez,_parto_e_puerp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XVII:_Malforma%C3%A7%C3%B5es_cong%C3%AAnitas,_deformidades_e_anomalias_cromoss%C3%B4micas
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XVIII:_Sintomas,_sinais_e_achados_anormais_de_exames_cl%C3%ADnicos_e_de_laborat%C3%B3rio,_n%C3%A3o_classificados_em_outra_parte
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hipertensão 

R04 Hemorragia das vias respiratórias 01  

R05 Tosse 04  

R06 Anormalidades da respiração 01  

R06.6 Soluço 01  

R10 Dor abdominal e pélvica 19  

R10.0 Abdome agudo 02  

R10.1 Dor localizada no abdome superior 01  

R10.2  Dor pélvica e perineal 02  

R10.4 Outras dores abdominais e as não especificadas 01  

R11 Náusea e vômitos 10  

R30 Dor associada à micção 01  

R32 Incontinência urinária não especificada 01  

R42 Tontura e instabilidade 03  

R49 Distúrbios da voz 01  

R50 Febre de origem desconhecida e de outras origens 01  

R50.9 Febre não especificada 01  

R51 Cefaleia 33  

R52.0 Dor não classificada em outra parte 03  

R52.9  Dor não especificada 03  

R53 Mal estar, fadiga 01  

R53.9  Mal estar, fadiga 01  

R69 Causas desconhecidas e não especificadas de morbidade 01  

S00-T98  

Lesões, envenenamentos e algumas outras 

consequências de causas externas 
115 8,4 

S00.1 Contusão da pálpebra e da região periocular 01  

S00.3 Traumatismo superficial do nariz 01  

S03.9 
 Luxação, entorse ou distensão das articulações e dos 

ligamentos da cabeça 
01  

S06 Traumatismo intracraniano 01  

S06.9  Traumatismo intracraniano, não especificado  01  

S10 Traumatismo superficial do pescoço 02  

S11 Ferimento do pescoço 01  

S30 Traumatismo superficial do abdome, do dorso e da pelve 01  

S23 
Luxação, entorse e distensão de articulações e dos 

ligamentos do tórax 
01  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XIX:_Les%C3%B5es,_envenenamento_e_algumas_outras_conseq%C3%BC%C3%AAncias_de_causas_externas
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S40.0  Contusão do ombro e do braço 02  

S42.0 Fratura da clavícula 01  

S50.0  Contusão do cotovelo 03  

S54 Traumatismo de nervos ao nível do antebraço 01  

S60 Traumatismo superficial do punho e da mão 06  

S60.0 Contusão de dedo(s) sem lesão da unha 04  

S60.1 Contusão de dedo(s) com lesão da unha 01  

S60.2  Contusão de outras partes do punho e da mão 09  

S60.9 
Traumatismo superficial não especificado do punho e da 

mão 
01  

S61 Ferimento do punho e da mão 05  

S61.0 Ferimento de dedo(s) sem lesão da unha 01  

S61.1 Ferimento de dedo(s) com lesão da unha 01  

S61.9 Ferimento do punho e da mão, parte não especificada 04  

S69 
Outros traumatismos e os não especificados do punho e da 

mão 
01  

S70 Traumatismo superficial do quadril e da coxa 01  

S80 Traumatismo superficial da perna 01  

S80.0 Contusão do joelho 04  

S80.1 
Contusão de outras partes e de partes não especificadas da 

perna 
02  

S80.8 Outros traumatismos superficiais da perna 01  

S81 Ferimento da perna 02  

S82.8 Fratura de outras partes da perna 01  

S83.1 Luxação do joelho 03  

S83.2 Ruptura do menisco, atual 02  

S83.6 
Entorse e distensão de outras partes e das não 

especificadas do joelho 
01  

S90 Traumatismo superficial do tornozelo e do pé 04  

S90.0 Contusão do tornozelo 01  

S90.1 Contusão de artelho sem lesão da unha 03  

S90.2 Contusão de artelho(s) com lesão da unha 03  

S90.3 Contusão de outras partes e partes não especificadas do pé 01  

S91 Ferimentos do tornozelo e do pé 01  

S92.5  Fratura de outro artelho 01  

S93.0  Luxação da articulação do tornozelo 04  

S93.4 Entorse e distensão do tornozelo 11  
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S94 Traumatismo dos nervos ao nível do tornozelo e do pé 01  

S97 Lesão por esmagamento do tornozelo e do pé 01  

S99 
Outros traumatismos e os não especificados do tornozelo e 

do pé 
01  

T14.9 Traumatismo não especificado 02  

T22.2 
 Queimadura de segundo grau do ombro e do membro 

superior, exceto punho e mão 
04  

T67.0 Golpe de calor e insolação 01  

T74 Síndromes de maus tratos 01  

T78 Efeitos adversos não classificados em outra parte 01  

T78.4 Alergia não especificada 06  

T81 
Complicações de procedimentos não classificadas em outra 

parte 
01  

V01-Y98 Causas externas de morbidade e de mortalidade 07 0,5 

V23 
Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel 

[carro], "pick up" ou caminhonete 

01  

W39 Queima de fogos de artifício 01  

W54 Mordedura ou golpe provocado por cão 01  

Y04 Agressão por meio de força corporal 02  

Y54 

Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente 

sobre o metabolismo da água, dos sais minerais e do ácido 

úrico 

01  

Z00-Z99 

Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato 

com os serviços de saúde 
41 3,0 

Z00 
Exame geral e investigação de pessoas sem queixas ou 

diagnóstico relatado 
15  

Z01 
Outros exames e investigações especiais de pessoas sem 

queixa ou diagnóstico relatado 
01  

Z01.0  Exame dos olhos e da visão 01  

Z01.2 Exame dentário 02  

Z01.4  Exame ginecológico (geral) (de rotina) 01  

Z13 
Exame especial de rastreamento ("screening") de outros 

transtornos e doenças 
01  

Z01.8 Outros exames especiais especificados 01  

Z34 Supervisão de gravidez normal 11  

Z48 Outro seguimento cirúrgico 01  

http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_externas_de_morbidade_e_de_mortalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_XXI:_Fatores_que_influenciam_o_estado_de_sa%C3%BAde_e_o_contato_com_os_servi%C3%A7os_de_sa%C3%BAde
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Z52.0 Doador de sangue 02  

Z54.0 Convalescença após cirurgia 02  

Z91.6  História pessoal de outros traumas físicos 01  

Z98 Outros estados pós-cirúrgicos 02  

Total 1360 100,0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS 
 
Anexo A 
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