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RESUMO | Introdução: Os profissionais da saúde dispõem-se a zelar pela saúde dos seus pacientes, entretanto a escassez de preo-
cupação com sua vida, além da forma organizacional do trabalho e as difíceis relações interpessoais, os torna susceptíveis ao adoeci-
mento físico e/ou mental. Objetivos: Descrever o perfil do servidor público estadual das áreas da saúde com afastamento do trabalho 
por depressão em Sergipe, bem como avaliar o índice de reincidência e as características do afastamento. Métodos: Estudo descritivo, 
de corte transversal, com coleta dos dados secundários do arquivo eletrônico da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (Seplag) dos anos 2009 a 2017. Resultados: No período entre 2009 e 2017, afastaram-se 63 profissionais da saúde, com 
o total de 290 atendimentos. O perfil do profissional absenteísta correspondeu ao sexo feminino (90,5%), casado (54,0%) e com 
mestrado (33,3%). A categoria que mais se afastou foi o técnico de enfermagem (34,9%). A Classificação Internacional de Doenças 
mais prevalente do total de atendimentos foi F32 (episódios depressivos), em 26,5% dos casos. Entre os que apresentaram recidivas, 
a média foi de 3,6. Conclusão: Os resultados mostraram que a depressão em profissionais da saúde tem alta prevalência, com uma 
realidade preocupante e que necessita de intervenções.
Palavras-chave | profissionais da saúde; absenteísmo; depressão. 

ABSTRACT | Background: Health care workers are available to provide care to patients, but lack of concern with their lives, work 
organization and difficult interpersonal relationships make them susceptible to physical or mental diseases. Objective: To establish 
the profile of health care workers in the public sector in Sergipe, Brazil, granted sick leave due to depression, frequency of relapse and 
characteristics of absenteeism. Methods: Cross-sectional and descriptive study in which we analyzed secondary data for the period 
from 2009 2017 available in the State Secretariat of Planning, Budget and Management electronic records. Results: Sixty-three 
workers required sick leave, representing a total of 290 medical legal examinations. Workers who required sick leave were mostly 
female (90.5%), married (54.0%), had a master’s degree (33.3%) and were nursing technicians (34.9%). The most frequent diagnosis 
as per the International Classification of Diseases (ICD-10) was single major depressive disorder (F32), 26.5%. The average number 
of recurrent spells was 3.6 per worker. Conclusion: The prevalence of depression among the analyzed health care workers was high 
and thus represents a cause of concern requiring intervention. 
Keywords | health personnel; absenteeism; depression.
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INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 13% do 
total de todas as doenças são transtornos mentais e comporta-
mentais (TMC) e acometem cerca de 700 milhões de pessoas 
no mundo1. Há aumento no índice de acometimento de 
TMC, e, no topo desses transtornos, encontra-se a depressão2.

Depressão é um transtorno de humor caracterizado por 
cinco ou mais sintomas durante pelo menos duas semanas, e 
o humor deprimido sem motivo justificável e/ou a perda de 
prazer são dois deles3. Os outros sintomas são fadiga, variação 
no apetite e/ou peso, mudança no sono e na produção de 
atividades, pensamentos suicidas, alterações cognitivas e 
de memória e sentimento de culpa4,5. O transtorno asso-
cia-se com uma disfunção pessoal que pode recorrer em 
ciclos ou em períodos6.

A depressão possui uma terminologia na décima 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) que 
compreende o episódio depressivo (F32) e o episódio 
depressivo recorrente (F33). Já para a décima primeira edição 
(CID-11), a depressão é dividida em transtorno depressivo 
único (6A70) e transtorno depressivo recorrente (6A71) e 
foi apresentada para a adoção dos estados membros em maio 
de 2019 e deve entrar em vigor dia 1º de janeiro de 20227.

No século XVIII, o trabalho duro era considerado o melhor 
remédio para os deprimidos, já que a tristeza, o desânimo e o 
pensamento suicida eram apontados como resultados do corpo 
parado. No entanto, atualmente, essa realidade é considerada 
ultrapassada, pois se nota que o ambiente de trabalho pode 
influenciar negativamente a vida dos indivíduos2,8. O trans-
torno depressivo está associado à diminuição da produtivi-
dade, podendo ocasionar o afastamento do trabalho, quando 
o indivíduo é considerado incapacitado, seja por motivos de 
acidente, seja por doenças físicas ou psíquicas6,9

.  

No ranking da OMS, o Brasil é considerado o terceiro país 
do mundo em que há mais depressão — 5,8% da sua popu-
lação1. Pressupõe-se ainda que, em 2020, a depressão será a 
principal causa de incapacitações no mundo10,11. No Brasil, 
transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa 
de incapacidade para o trabalho, correspondendo a 9% da 
concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez12.

A depressão, já conhecida como mal do século, atinge 
todas as profissões, entretanto acomete com maior frequência 
os que interagem com pessoas que precisam de sua ajuda, ou 
seja, a equipe da saúde4. A graduação desses profissionais visa 

torná-los mecânicos e objetivos, esquecendo-se de oferecer 
o apoio psíquico e profissional tão importante para a huma-
nização e o preparo psicológico para o ambiente hospitalar, 
evitando o seu adoecimento6,13.

Os trabalhadores e o ambiente hospitalar estão estruturados 
de forma diferente das demais organizações13. Existe a parti-
cularidade de necessitar de atendimento ágil e direcionado a 
cada paciente14. Essas condições podem gerar repercussão na 
vida desses profissionais. A enfermidade causa impacto nos 
pacientes, em seus familiares e também nos profissionais da 
saúde6. A rotina hospitalar diária ocasiona estresse e demanda 
psíquica e emocional dos profissionais da saúde, proporcio-
nando o surgimento de doenças psíquicas6,13.

Dessa forma, podemos deduzir a existência de uma 
balança que, de um lado, pesa os objetivos e a infraestrutura 
de uma instituição e, de outro, a integralidade profissional. 
Assim, quando desequilibrada, pode desencadear o estresse. 
Ao mantê-la sem equilíbrio, o ambiente de trabalho poderá 
tornar os profissionais ansiosos ou até mesmo deprimidos. 
Os profissionais da saúde têm um ofício que os expõe a esse 
desequilíbrio diariamente. Eles estão sujeitos a um trabalho 
em horário rotativo, dividido em três turnos, com repercussões 
severas no âmbito biopsicossocial, afetando a sua qualidade 
de vida13. Além disso, lidam com a responsabilidade decor-
rente do cuidado humano, os constrangimentos resultantes 
dos conflitos com os pacientes, os relacionamentos inter-
pessoais (com a chefia e os colegas de trabalho) e os riscos 
de contaminação presente no ambiente hospitalar6,10,13,14. 
É comum que as exigências desse tipo de trabalho acar-
retem o desequilíbrio da referida balança.  

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo 
identificar o perfil do servidor público estadual das áreas da 
saúde que foram afastados do trabalho por depressão em 
Sergipe entre 2009 e 2017, bem como avaliar o índice de 
reincidência e as características do afastamento.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo e de corte transversal 
no período entre 2009 e 2017 em Sergipe. Foi realizado 
com base nos dados secundários de arquivo eletrônico da 
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Seplag) referente aos prontuários dos servidores que se 
submeteram à perícia médica para afastamento laboral.
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Este artigo é subprojeto do estudo Perfil do servidor 
público estadual das áreas da saúde e educação com afasta-
mento do trabalho por depressão, no período entre 2009 e 2017 
em Sergipe, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Tiradentes, sob parecer nº 3.048.551.

A amostra do estudo foi composta de 63 profissionais 
vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, englobando as 
seguintes profissões: técnico de enfermagem, auxiliar em 
enfermagem, agente de serviços da saúde, médico, enfer-
meiro, biomédico, laboratorista da saúde, orientador social, 
psicólogo, auxiliar de laboratório da saúde e técnico em 
laboratório. Todos os profissionais totalizaram 290 regis-
tros de afastamento do trabalho, que foram cadastrados na 
Seplag nos anos entre 2009 e 2017. 

As variáveis coletadas para a identificação do traba-
lhador da saúde foram idade, sexo, estado civil, escolaridade 
e cargo, além das características referentes ao afastamento, 
de acordo com a CID-10.

Além disso, as características compreenderam a gravi-
dade, o número de dias de afastamento, o desfecho da ocor-
rência (licença ou adaptação provisória ou definitiva), o 
tempo de serviço. Encontraram-se diagnósticos referentes à 
depressão nas categorias F32 (episódios depressivos) e F33 
(transtorno depressivo recorrente) da CID-10 e problemas 
relacionados à saúde. Lembrando que as variáveis usadas 
no estudo foram determinadas pelas identificadas no banco 
de dados da Seplag.

A pesquisa foi elaborada por meio de documentos. Não foi 
necessária a utilização do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e não houve exposição dos profissionais da saúde, 
de acordo com todos os critérios da Resolução nº 466/2012.

O estudo incluiu todos os profissionais da saúde que 
passaram pelo serviço de perícia médica da Seplag e foram 
afastados por depressão, no período de nove anos (2009 a 
2017), o que condiz com uma amostra de 63 indivíduos. 
Não existiram critérios de exclusão. A análise deu-se a partir 
do ano de 2009, quando se iniciaram os prontuários eletrô-
nicos na instituição.

Os dados foram analisados por intermédio dos relatórios 
virtuais disponibilizados pela Seplag, digitalizados e proces-
sados no programa Microsoft Excel 2013, utilizando procedi-
mentos de análise estatística pelo software R Core Team 2018. 
Os dados foram descritos mediante a frequência simples e 
percentual quando categóricos e por média, soma, desvio 
padrão, mediana, mínimo e máximo quando contínuos.

RESULTADOS

A caracterização do universo foi de 13.578 profissionais 
da saúde, servidores públicos de Sergipe, ativos em 2018. 
Entre eles, 189 profissionais tiveram a sua primeira ocor-
rência de afastamento de trabalho por qualquer doença e, 
portanto, não necessariamente por transtornos psiquiátricos. 
Desses últimos, 63 (33,3%) afastaram-se por depressão.

A nossa amostra, por conseguinte, foi composta de 63 
profissionais da saúde e tem as seguintes características: 57 
indivíduos (90,5%) são do sexo feminino, com maior preva-
lência na faixa etária entre 40 e 49 anos, com média de idade 
de 50 anos — mínima de 35; e máxima de 70 anos. Podemos 
observar que pouco mais da metade dos pacientes (54,0%) 
é casada, e duas categorias de escolaridade, com 33,3% cada 
uma, tiveram a maior prevalência: o mestrado e o ensino 
superior completo (Tabela 1).

Na nossa amostra, foram encontrados dois profissio-
nais da saúde com dois vínculos empregatícios diferentes. 
Dessa forma, obteve-se o total de 65 vínculos, em vez de 63 
(Tabela 1). Com relação aos médicos, de seis, três tinham 
especialidade médica (um intensivista, um perito e um 
radioterapeuta), e os demais não a especificaram.

O tempo de serviço desses servidores no Estado foi em 
média 20,5 anos, sendo o máximo 38 anos e o mínimo um ano.

A renda média dos profissionais da saúde ativos foi calcu-
lada por meio do site do governo do estado de Sergipe, dispo-
nibilizada no portal de transparência do estado. Esse cálculo 
foi feito com base na fonte Sistema Integrado de Pessoal do 
Estado de Sergipe (Sipes)/Seplag (Tabela 2). Diante dos dados, 
pudemos observar que a maior média de salário é dos médicos, 
e a menor média, dos auxiliares de laboratório da saúde15.

Verificamos que 910 atendimentos na perícia médica do 
estado de Sergipe eram referentes a algum tipo de transtorno 
psíquico no período pesquisado. Destes, 290 (31,8%) aten-
dimentos foram das CID F32 e F33, correspondendo aos 
episódios depressivos e episódios depressivos recorrentes, 
respectivamente. Foram seguidos em ordem decrescente 
pelos transtornos ansiosos, transtornos bipolares, transtorno 
misto (ansiosos e depressivos), entre outros.

Sobre as características do afastamento, constataram-se 290 
registros de afastamento do trabalho por depressão naqueles 63 
profissionais da saúde. Observou-se que os anos em que houve 
o maior registro de casos de afastamento por depressão foram 
2010 (56), 2013 (45) e 2011 (44). Nos demais, a distribuição 
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Tabela 1. Perfil epidemiológico dos profissionais da saúde afastados 
do trabalho por depressão em Sergipe entre 2009 e 2017 (n=63).

Variáveis
  Total

N %

Idade (anos)

30 a 39 8 12,7

40 a 49 26 41,2

50 a 59 18 28,6

60 a 69 9 14,3

≥70 2 3,2

Escolaridade

Segundo grau completo 1 1,6

Superior incompleto 2 3,2

Superior completo 21 33,3

Especialização 10 15,9

Mestrado 21 33,3

Pós-doutorado 8 12,7

Estado civil

Casado(a) 34 54,0

Divorciado(a) 6 9,5

Separado(a) judicialmente 2 3,2

Solteiro(a) 20 31,7

Viúvo(a) 1 1,6

Ofícios*

Agente de serviços da saúde 7 10,8

Auxiliar de enfermagem 19 29,3

Biomédico 1 1,5

Enfermeiro 5 7,7

Laboratorista da saúde 1 1,5

Médico 6 9,3

Orientador social 1 1,5

Técnico de enfermagem 22 33,9

Psicólogo 1 1,5

Auxiliar de laboratório da saúde 1 1,5

Técnico de laboratório 1 1,5

N: frequência absoluta; %: frequência percentual; *Há participantes 
com mais de um ofício

revelou-se da seguinte forma: 2009 (29), 2012 (32), 2014 (26), 
2015 (28), 2016 (16) e 2017 (14). Atingiu-se a média de 32 
afastamentos por ano decorrentes de depressão (Gráfico 1).

Em relação ao índice de reincidência, constatou-se o 
número de 227 atendimentos, com média de 3,6 atendi-
mentos por profissional da saúde. Notou-se também que, 
dos 63 profissionais, 48 (76,2%) foram os que recidivaram e 
15 (23,8%) não tiveram recidivas. Vale ressaltar que o perfil 
do profissional da saúde mais recidivante é: sexo feminino, 
45 (93,8%); auxiliar de enfermagem, 18 (37,5%); casado, 25 
(52,1%); F32 (episódios depressivos) como CID-10 mais 
prevalente, 77 (58%); apresentar como desfecho a licença 
para tratamento da própria saúde por mais de 15 dias (56%).

Além disso, viu-se que, para cada afastamento por depressão, 
houve um desfecho. Dessa forma, notamos que a licença para 
tratamento da própria saúde (maior que 15 dias) foi o mais preva-
lente, com mais de 75% da conclusão do atendimento (Tabela 3).

A CID-10 mais prevalente no primeiro afastamento 
do profissional da saúde foi a F32 (episódios depressivos), 
tanto naqueles que recidivaram quanto nos que não tiveram 
recidivas (Tabela 4).

A CID-10 mais prevalente, de acordo com a quantidade 
de atendimentos prestados aos profissionais da saúde, foi o 
F32 (episódios depressivos) (26,5%), seguido pelo F32.1 
(episódio depressivo moderado) (18,6%) (Tabela 5). O total 
de dias de afastamento do trabalho por depressão nas 290 perí-
cias realizadas nos 63 profissionais da saúde foi de 12.928. 

Tabela 2. Renda média dos profissionais da saúde afastados do 
trabalho por depressão em Sergipe entre 2009 e 2017 (n=63).

Profissional da saúde
Média do salário 

(em reais) 

Agente de serviços da saúde 2.252,21

Auxiliar em enfermagem 1.954,99

Biomédico 3.340,96

Enfermeiro 4.841,90

Laboratorista da saúde 2.634,45

Médico 10.369,60

Orientador social 3.741,17

Técnico de enfermagem 2.606,19

Psicólogo 3.451,29

Auxiliar de laboratório da saúde 1.745,46

Técnico em laboratório 3.267,14

Fonte: Sipes/Seplag15.
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Tabela 3. Desfecho do atendimento (licença, adaptação ou 
restrição da atividade laboral) de profissionais da saúde afas-
tados por depressão em Sergipe entre 2009 e 2017 (n=63).

Tipo de desfecho  N %

Adaptação definitiva 4 1,3 

Adaptação provisória 17 5,9

Licença para tratamento da própria 
saúde (até 15 dias) 

40 13,8

Licença para tratamento da própria 
saúde (maior que 15 dias) 

227 78,3 

Restrição da atividade laboral 2 0,7 

Total 290 100

N: frequência absoluta; %: frequência percentual.

Gráfico 1. Total dos atendimentos e dos profissionais atendidos que se afastaram por depressão em Sergipe entre 2009 e 2017 (n=63).
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Constatou-se que a média de dias de afastamento foi de 
205,2 dias, sendo o máximo de 771 dias e o mínimo de cinco.

DISCUSSÃO

A maior prevalência do sexo feminino (90,5%) no afas-
tamento do trabalho por depressão entre os profissionais da 
saúde em nosso estudo coincidiu com o que foi encontrado 
na literatura10,16. Em alguns desses estudos, debateu-se sobre 
certas possíveis razões para a maior prevalência nas mulheres. 
A equipe de enfermagem, maior contingente absenteísta em nossa 
pesquisa, está relacionada à maior quantidade de profissionais 
da saúde do gênero feminino em todo o território brasileiro16.

Outra explicação para o absenteísmo nesse gênero asso-
cia-se à conjuntura familiar, a qual pode promover desdobra-
mentos no ambiente de trabalho10. Um exemplo disso são 
os filhos, pois o cuidado familiar e as obrigações inerentes 
à maternidade e até mesmo à impossibilidade de conciliar 
as férias dos filhos com as férias do servidor podem causar 
conflitos e preocupação sobre seus papéis10,17.

Além disso, existe a questão de diferenças hormonais entre 
os sexos. A tensão pré-menstrual é uma dessas diferenças, 
que torna as mulheres, em um período do mês, mais tensas 
e com alterações de humor, variando entre extremos, envol-
vendo irritabilidade ou até mesmo depressão. Por conseguinte, 
essas alterações mudam também os possíveis estressores para 
desencadear o sofrimento psíquico nos diferentes gêneros17.

A média de idade de 50 anos e a faixa etária entre 40 e 49 
anos dos profissionais da saúde afastados por depressão no 
presente estudo foram diferentes da maioria dos trabalhos 
encontrados na literatura10,16,18. Por outro lado, observamos 
que, no estudo de Lemos et al., realizado em importantes 
hospitais do Distrito Federal, a faixa etária entre 41 a 50 anos 
(30,2%) é o dado mais próximo da nossa pesquisa17.

A faixa etária dos servidores do estado de Sergipe que se 
afastaram por depressão é mais alta do que a de outros estudos, 
e nessa faixa as pessoas têm mais maturidade, mais escolaridade 
e mais tempo de serviço (20,5 anos). Essa última variável é fator 
primordial para propiciar o desenvolvimento da depressão nos 
profissionais da saúde. Notou-se que, quanto maior o tempo 
de serviço, mais os profissionais da saúde se afastam18.
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Tabela 4. Classificação Internacional de Doenças (CID-10) do 
primeiro afastamento por depressão do profissional da saúde 
de Sergipe entre 2009 e 2017.

CID do primeiro afastamento

Recidiva

Sim
N (%)

Não
N (%)

F32 Episódios depressivos 12 (25,0) 5 (33,3)

F32.0 Episódio depressivo leve 5 (10,4) 0 (0,0)

F32.1 Episódio depressivo moderado 11 (22,9) 4 (26,7)

F32.2 Episódio depressivo grave 
sem sintomas psicóticos

6 (12,5) 1 (6,7)

F32.3 Episódio depressivo grave 
com sintomas psicóticos

2 (4,2) 0 (0,0)

F32.8 Outros episódios depressivos 1 (2,1) 0 (0,0)

F32.9 Episódio depressivo não 
especificado

1 (2,1) 0 (0,0)

F33 Transtorno depressivo 
recorrente

4 (8,3) 3 (20,0)

F33.0 Transtorno depressivo recor-
rente, episódio atual leve

1 (2,1) 0 (0,0)

F33.1 Transtorno depressivo recor-
rente, episódio atual moderado

1 (2,1) 0 (0,0)

F33.2 Transtorno depressivo recor-
rente, episódio atual grave sem sin-
tomas psicóticos

2 (4,2) 1 (6,7)

F33.3 Transtorno depressivo recor-
rente, episódio atual grave com sin-
tomas psicóticos

2 (4,2) 1 (6,7)

N: frequência absoluta; %: frequência percentual.

Tabela 5. Total de atendimentos que resultaram em absen-
teísmo por depressão conforme a Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10) dos 63 profissionais da saúde de Sergipe 
entre 2009 e 2017.

Total de atendimentos pela CID-10 N %

F32 Episódios depressivos 77 26,5

F32.0 Episódio depressivo leve 15 5,2

F32.1 Episódio depressivo moderado 54 18,6

F32.2 Episódio depressivo grave sem sin-
tomas psicóticos

29 10,0

F32.3 Episódio depressivo grave com sin-
tomas psicóticos

14 4,8

F32.8 Outros episódios depressivos 3 1,1

F32.9 Episódio depressivo não especificado 2 0,7

F33 Transtorno depressivo recorrente 34 11,7

F33.0 Transtorno depressivo recorrente, 
episódio atual leve

1 0,3

F33.1 Transtorno depressivo recorrente, 
episódio atual moderado

21 7,2

F33.2 Transtorno depressivo recorrente, 
episódio atual grave sem sintomas 
psicóticos

24 8,3

F33.3 Transtorno depressivo recorrente, 
episódio atual grave com sintomas 
psicóticos

13 4,5

F33.4 Transtorno depressivo recorrente, 
atualmente em remissão

3 1,1

Total de atendimentos 290 100

N: frequência absoluta; %: frequência percentual.

Ainda é relevante que, provavelmente, os servidores com 
mais tempo de serviço são os que acumulam jornada dupla de 
trabalho no que tange ao próprio ofício e à criação de filhos 
(54% são casados). Dessa forma, podemos inferir que esses 
profissionais estão mais cansados e estressados do que os mais 
jovens. A maioria dos estudos encontrados teve seus resultados 
similares aos de nossa pesquisa, com o estado civil casado em 
maior prevalência17-19. Entretanto, no estudo de Alves et al., 
demonstrou-se que o desenvolvimento de transtornos de humor 
e afetivos nos divorciados e separados foi o mais prevalente16.

Outrossim, em diferentes estudos, a média de idade 
de profissionais com absenteísmo variou entre 21 e 39 
anos10,16,18. Esse fenômeno foi explicado por uma pesquisa 
irlandesa que ponderou que os profissionais mais jovens 
e com menor experiência mostraram ter mais chance de 

desenvolver mais transtornos de humor do que os trabalha-
dores mais velhos e com mais experiência, dado que estes 
últimos conseguem enfrentar as emoções e executar suas 
funções conforme a sobrecarga de trabalho10,19.

A equipe de enfermagem em nosso estudo compôs o 
grupo que mais se afastou por depressão, representando 
83% dos profissionais da saúde. Essa equipe é a força maior 
de trabalho nos hospitais17,20. É formada por três catego-
rias: enfermeiro, técnico e auxiliar. Os dois últimos têm 
o trabalho mais mecânico do que mental, e 75% deles, no 
nosso estudo, afastaram-se por depressão. Por conseguinte, 
vale ressaltar que a diferença entre essas duas categorias de 
profissionais e os demais do curso superior se encontra no 
grau de complexidade das tarefas executadas para os pacientes. 
Os técnicos estão habilitados a atuar com pacientes de média 
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e alta complexidade. Os auxiliares lidam mais com pacientes 
ambulatoriais com o nível de complexidade baixa21.

Dessa forma, podemos concluir, com os resultados da 
nossa pesquisa, que o aumento de complexidade do ambiente 
de trabalho e a maior sobrecarga que esses setores exigem 
podem ser fatores geradores de absenteísmo. Afinal, estudos 
comprovam que o fator mais estressante para o profissional 
de enfermagem foi a sobrecarga de trabalho, assim como nas 
demais categorias de profissionais da saúde19,22,23.

A escolaridade dos profissionais que mais se afastam 
por depressão nesta pesquisa não coincidiu com o que a 
literatura expõe. O estudo do artigo de Furlan e Stancato 
com a equipe de enfermagem de dois hospitais (público e 
privado) afirma que o ensino médio atrelado com o ofício 
e o trabalho exercido exige, geralmente, mais labor físico. 
Por conseguinte, o seu nível de carga emocional é maior e 
a depressão nesses profissionais tem maior prevalência17,18.

Entretanto, observamos em nossa pesquisa que o ensino 
superior completo e o mestrado somaram mais de 65% de casos 
de depressão, sendo os mais prevalentes. Provavelmente, isso 
explica-se pela maior responsabilidade dos profissionais de nível 
superior sobre os demais, o que requer grande esforço intelec-
tual, que também promove estresse e transtornos psíquicos24.

O absenteísmo dos auxiliares e técnicos de enfermagem é 
seis vezes maior do que o dos profissionais de nível superior2,18. 
O nosso estudo tem proporção aproximadamente três vezes 
maior, sendo metade do que Furlan e Stancato concluíram. 

Da mesma maneira que a literatura disponível, também 
concluímos que os trabalhadores da saúde mais predispostos 
a desenvolver transtornos mentais são os de enfermagem, 
e a depressão é uma das três doenças mais referidas nessa 
equipe profissional19,22.

Na literatura, há o consenso de que os profissionais da 
área médica, equipe de enfermagem e agentes comunitá-
rios da saúde compõem grupos expostos ao sofrimento 
mental16,23. A alta prevalência de distúrbios psíquicos nos 
trabalhadores, muitas vezes, deixa de ser diagnosticada na 
avaliação clínica, seja porque o paciente subestima seus 
sintomas, seja porque o avaliador não tem o conhecimento 
adequado, ou, ainda, esses distúrbios podem estar masca-
rados apenas em sintomas físicos. Diante da nossa pesquisa, 
também pudemos chegar a essa conclusão.

Vale ressaltar que qualquer indivíduo e, principalmente, o 
profissional da saúde, ao adoecer, acha que perdeu em maior 
ou menor grau parte de sua completude ilusória. Isto é, tem 

ferido seu sentimento de onipotência23. Esse pensamento 
pode ser observado, principalmente, entre os médicos, que 
resistem mais a aceitar seus limites e não procuram ajuda 
necessária quando em sofrimento mental24.

O estudante, o residente de Medicina e o médico especiali-
zado apresentam importantes índices de sintomas depressivos, 
o que pode prejudicar, desde cedo, o atendimento ao paciente 
e também a qualidade de vida do profissional, perdurando da 
faculdade para toda a vida. O médico, a todo o momento, é 
pressionado, tornando-se cada vez mais susceptível ao adoeci-
mento mental25. A prevalência de sintomas depressivos entre 
os médicos, em pesquisas pregressas, oscilou de 10 a 15% nos 
Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Noruega e no Japão26 — 
resultado próximo ao que chegamos em nosso estudo. Cerca de 
10% dos profissionais da saúde absenteístas eram médicos.

Em nossos dados, observamos que um dos médicos 
afastados pertencia à unidade de terapia intensiva. Estudos 
mostram que esse setor é considerado um ambiente violento, 
angustiante e chocante do hospital, o que pode ocasionar 
prejuízo à saúde do profissional da saúde. Um preditor impor-
tante, portanto, para o transtorno mental é a violência no 
ambiente de trabalho27. Os profissionais expostos à violência 
no ambiente de trabalho foram quatro vezes mais predis-
postos a estar deprimidos comparados àqueles que rara-
mente ou nunca passaram por isso. Pesquisas na Polônia e na 
Turquia também mostraram que os trabalhadores expostos 
à violência no ambiente de trabalho têm maior chance de 
desenvolver transtorno depressivo26.

A sobrecarga desperta o sentimento de insatisfação no 
exercício profissional, o que pode proporcionar o surgi-
mento de um sofrimento mental que culminará no absen-
teísmo17,19. A sobrecarga do profissional da saúde acarreta 
ausência e má qualidade do atendimento aos pacientes16,17.

O turno de trabalho ainda é uma questão conflitante na 
literatura. De um lado, o expediente noturno prejudica tanto 
o dormir quanto o acordar do trabalhador. De outro lado, o 
turno matutino está mais relacionado ao desenvolvimento 
da depressão, talvez por causa das atividades executadas 
nesse horário, como banhos, curativos e procedimentos. 
Esse esquema de divisão em turnos e em plantões torna o 
profissional da saúde, muitas vezes, refém de seu trabalho2,10.

Além disso, mais de um vínculo empregatício propicia 
mais chances de desgaste físico e emocional dos profissio-
nais da saúde, que também tendem a diminuir o vínculo 
social e familiar. A necessidade de se associar a mais de uma 
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instituição e de trabalhar em mais de dois turnos se rela-
ciona aos salários baixos que esses profissionais recebem2,10. 

Sobre a renda, observou-se aqui que, quanto menor, 
maior é a presença de TMC, como mencionado também no 
estudo realizado em Pernambuco por Alves et al.16. Em outra 
pesquisa em um hospital particular, 27,38% dos profissionais 
da equipe de enfermagem acreditam que o salário influencia 
nas ausências. Já no hospital público, 18,03% têm a mesma 
opinião. Isso porque os baixos salários obrigam os profis-
sionais a terem dois ou mais vínculos empregatícios para 
assegurar o orçamento doméstico18.

Podemos notar que, em nossos dados, a categoria profis-
sional que mais se afastou foi a dos técnicos de enfermagem, 
que recebem, em média, dois salários mínimos e meio. 
Dados semelhantes foram encontrados por Alves et al., que 
afirmam que os profissionais que recebem renda entre um e 
dois salários mínimos apresentaram duas vezes mais TMC 
do que aqueles que recebem mais de seis16.

Os estressores no ambiente de trabalho podem atuar 
de duas formas. A primeira propicia o desenvolvimento de 
depressão ou burnout, e a segunda pode promover recaídas 
para aqueles que já se afastaram e voltaram a trabalhar17,25,28. 
Trata-se de um dado de extrema importância, já que 48 (76,2%) 
profissionais de nossa pesquisa recidivaram com média de 
3,6, provando que a volta para o mesmo ambiente de trabalho 
estressor pode cronificar o desgaste mental desses profissionais. 

O Brasil possui as maiores porcentagens de depressão: 
18,4% dos indivíduos já vivenciaram pelo menos um episódio 
depressivo ao longo da vida, estando atrás apenas da França 
(21,0%) e dos Estados Unidos (19,2%). A prevalência de 
sintomas depressivos e de suicídio é muito alta entre os 
trabalhadores da área da saúde2,19. 

A licença médica qualifica-se como absenteísmo quando 
é maior do que três dias. É considerada de curta duração 
quando a licença é igual ou inferior a 15 dias e de longa 
duração quando maior do que 15 dias2. Percebemos que 
a prevalência maior foi da licença de longa duração, tendo 
78% dos atendimentos com tal desfecho.

No estudo de Lemos et al., a maioria dos servidores públicos 
do setor da saúde do Distrito Federal necessitou ficar afastada 
por 18 dias17. Em contrapartida, em média, os afastamentos 
dos profissionais da saúde da presente pesquisa duraram 
205,2 dias, tendo o mínimo de cinco e o máximo de 771 dias.

As limitações do nosso estudo residem no fato de termos 
trabalhado com dados secundários, o que nos fez sentir falta 

de outras variáveis e da ausência de uma literatura mais rica 
sobre afastamento do trabalho corroborado por perícia 
médica entre profissionais da saúde, o que restringiu a possi-
bilidade de mais comparações e discussões. Esses elementos 
são determinantes para a necessidade de mais estudos, ideia 
também reforçada pelos trabalhos de Fontinhas e Cardoso13, 
Silva et al19 e Fernandes et al.23.

CONCLUSÃO

No presente estudo, concluímos que o perfil do trabalhador 
da saúde absenteísta foi técnico de enfermagem, mulher, 50 
anos, casado, com ensino superior completo ou mestrado, 
com média de 3,6 recidivas e de 205,2 dias de afastamento.

Dessa forma, é desejável dar atenção especial aos traba-
lhadores da saúde, haja vista atuarem em ambiente estressor, 
cansativo e promotor de quadros depressivos. Lembrando 
que esse transtorno é suscetível à prevenção no ambiente 
de trabalho, contanto que a gênese do problema seja iden-
tificada tanto pelos profissionais quanto pelos dirigentes.

Além disso, almeja-se criar estratégias para diminuir o 
acometimento psicológico no ambiente de trabalho por meio 
de uma divisão equilibrada de tarefas na equipe da saúde, com a 
redução da sobrecarga de trabalho entre os profissionais, com 
boa relação entre os colegas, e também com o apoio dos gestores.

O desafio para os gestores é desenvolver um ambiente de 
trabalho saudável que atenda às demandas individuais e coletivas 
e com estrutura adequada, para que o profissional possa exercer 
o seu trabalho. Dessa maneira, familiarizar-se com o fator desen-
cadeante é o começo para planejar intervenções direcionadas 
na melhoria do ambiente de trabalho e da qualidade de vida do 
profissional. Consequentemente, o número de afastamentos 
reduzir-se-á com ganhos para o serviço e para os pacientes. 

Assim, é importante fomentar a criação de programas 
voltados à saúde mental dos profissionais da saúde com 
aumento da atuação de psicólogos e psiquiatras em ambiente 
hospitalar, que atendam a essa categoria de forma preventiva.
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