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RESUMO | Contexto: Os objetivos desse estudo foram descrever os afastamentos do trabalho por transtornos mentais entre
servidores públicos para apresentá-los à gestão, pretendendo adotar medidas que colaborassem com a diminuição do absenteísmo.
Métodos: Foram avaliados os registros de afastamento por transtornos mentais no período de janeiro a dezembro de 2016, em uma
instituição pública de ensino do Estado do Ceará. Os dados foram obtidos por meio da plataforma SIASS (Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde do Servidor) e de informações do Portal da Transparência do Governo Federal. Foram estratificadas as licenças
para tratamento de saúde por transtornos mentais e comportamentais, classificadas no CID 10 “F”, independente de gênero ou cargo
funcional. Resultados: Os transtornos mentais foram a principal causa de afastamento no trabalho durante o ano de estudo, um
total de 92 servidores afastados por este motivo, representando 3% dos servidores do órgão, com 5.081 dias perdidos de trabalho no
período do estudo. Os transtornos do humor e os relacionados ao estresse foram os mais frequentes. Os transtornos mentais por uso de
substâncias psicoativas e os diagnósticos de disfunções fisiológicas representaram a maior média de dias de afastamento por servidor.
Conclusão: Os resultados reforçam que a concepção de saúde mental e o trabalho são indissociáveis no aspecto de produtividade
e eficiência no serviço público federal. Sob esta ótica, a gestão da instituição apoiou a criação de serviço multidisciplinar para apoio
psicológico aos servidores afastados.
Palavras-chave | transtornos mentais; saúde do trabalhador; setor público.
ABSTRACT | Background: Mental disorders are one of the main causes of absenteeism in Brazil. The aim of the present study was
to describe the occurrence of mental and behavioral disorders (MBD) among federal civil servants, present the data to managers and
suggest measures to reduce absenteeism in this population. Methods: In the present cross-sectional study performed from January
through December 2016 we analyzed medical records of employees at a public institution in the state of Ceará, Northeastern Brazil,
who were granted sick leaves for MBD. The data were obtained from the Integrated Subsystem of Workers’ Health Care (Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - SIASS) platform and the Federal Government’s Transparency Portal. Results: Mental
disorders were the main cause of sick leaves along the analyzed period. Ninety-two employees were away from work for this reason,
corresponding to 3% of the institution’s employees and accounting for 5,081 working days lost. Mood and stress-related disorders were
the most frequent causes of sick leaves. Mental disorders due to psychoactive substance use and physiological disturbances accounted for longest average number of sick leave days per employee. Conclusion: The results reinforce the notion that mental health and
work are indissociable in regard to productivity and efficiency within federal public service. The institution’s management backed the
creation of a multidisciplinary service of psychological support for employees on sick leave.
Keywords | mental disorders; occupational health; public sector.
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Karasek10 elaborou um modelo conhecido como demanda-controle, que elucida de forma acadêmica a possível
raiz do estresse ocupacional. Segundo Karasek, existem
duas dimensões psicossociais no trabalho: o controle sobre
ele e a demanda psicológica proveniente dele. A partir da
combinação dessas dimensões, podem surgir situações
que estariam mais propícias ao adoecimento psicológico.
Essas dimensões abordam aspectos específicos, incluindo o
“controle” do trabalho, o qual apresenta dois componentes:
o uso de habilidades (criatividade, execução, repetição)
e a tomada de decisões; e a “demanda” que corresponde
à exigência mental que o trabalhador enfrenta diante
da tarefa11
A combinação dos aspectos “controle e demanda” traz
à psicodinâmica do trabalho nuances que podem explicar
as dimensões e complexidades do processo de trabalho.
Acredita-se que os transtornos mentais podem corresponder
a reflexões ou consequências de trabalhos de alta exigência
e baixo controle, além de um baixo vínculo e apoio social
entre seus pares10.
Na dimensão da gestão em saúde do trabalho e promoção
da saúde é preciso analisar criteriosamente as informações
para definir estratégias de melhorias12. A epidemiologia é
uma ciência bastante importante na organização dos dados
e ações de vigilância em saúde. Nos programas de gestão em
saúde do trabalhador, a organização dos dados epidemiológicos constitui uma das primeiras ações a serem montadas.
Assim, a partir delas é possível realizar diagnósticos situacionais e propor medidas de intervenção. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT) reconhece que os registros dos afastamentos do trabalho contribuem para conhecimento da dimensão do problema13, interrogar possíveis
causas, além de elaborar medidas para minimizar os índices
de afastamentos e doenças11.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará (IFCE) é uma instituição de educação equiparada
às Universidades Federais, possuindo atualmente 3.346
servidores ativos distribuídos nas carreiras de docente e
técnico-administrativo em educação, vinculados ao regime
jurídico único dos servidores civis da união, lotados na
reitoria e 32 campi em todo o estado14,15. O IFCE dispõe
de um serviço de perícia médica próprio, criado em 2010,
fundamentado por políticas do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão que instituiu o Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS)16. Atualmente, a

INTRODUÇÃO
As ausências no trabalho por motivo de transtornos
mentais têm apresentado importante visibilidade nos últimos
anos, acometendo um número cada vez maior de trabalhadores. Os afastamentos por esses motivos estão em terceiro
lugar na quantidade de auxílio-doença concedido nos anos
de 2013, 2014 e 2015, estando atrás apenas dos afastamentos
por causas externas e dos transtornos osteomusculares1.
Em 2016, vários jornais e comunicados de compartilhamento nas redes sociais deram destaque ao número
expressivo de afastamentos por depressão. Segundo a
reportagem do jornal O Globo, foram 75 mil pessoas
afastadas do trabalho por depressão 2. De acordo com
estimativas da Organização Mundial da Saúde, em 2020
a depressão será a maior causa de afastamento por transtorno mental no mundo3.
Em estudos relacionados à psicodinâmica ocupacional,
o trabalho pode afetar negativamente a saúde das pessoas,
possui importância peculiar na vida do indivíduo e promove
formação de identidade, satisfação pessoal, independência
e status social. Mas existem aspectos negativos relacionados
ao trabalho, como a pressão pelo cumprimento de metas,
as normas e regimentos institucionais, além dos resultados
de produção4. É neste contexto dinâmico que se enseja as
relações de trabalho5, e a sua respectiva psicodinâmica não
dispensa esforços para encontrar uma relação entre a doença
mental e os processos produtivos. Dessa forma, o adoecimento mental é considerado um processo de resposta às
pressões do ambiente organizacional6. É desafiador estabelecer um perfil de adoecimento que relacione o trabalho ao
sofrimento mental, o que torna o nexo causal entre trabalho
e adoecimento desconsiderado.
No contexto da saúde do trabalhador, surgem alguns
estudos que evidenciam altos índices de suicídio e transtornos mentais em determinadas classes profissionais.
Um exemplo é a incidência de depressão em profissionais
de saúde, professores e policiais, associado ao alto índice
de síndrome do esgotamento profissional7-9.
Pontos importantes devem ser lembrados neste contexto,
como os fatores de riscos psicossociais no ambiente de
trabalho. Estes são aspectos que devem ser analisados como
grandes estressores, contribuindo para a gênese do sofrimento e adoecimento mental. Algumas teorias são válidas e
esclarecem de forma didática a percepção do adoecimento.
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unidade SIASS deste órgão é vinculada à pró-reitoria de
gestão de pessoas e operacionaliza ações de perícia médica
e promoção à saúde do servidor. Possui três peritos médicos
e um enfermeiro na unidade SIASS, e sete peritos médicos
distribuídos pelos campi. A unidade SIASS onde funciona
a perícia médica está nas dependências da reitoria do instituto, sendo composta de duas salas de atendimento, um
consultório de perícia médica e uma sala de acolhimento.
Todos os afastamentos por licença para tratamento de saúde
são registrados na base de dados da plataforma SIASS, os
casos que ultrapassam cinco dias corridos de afastamentos
são submetidos à perícia médica, situações que necessitam
de afastamentos superiores a 120 dias têm necessidade de
agendamento de junta médica, composto por três médicos,
estando de acordo com a política que institui as ações de
perícia médica para os servidores da união15.
Alguns estudos epidemiológicos têm revelado a importância do registro dos motivos de absenteísmo como ferramenta para gestão em saúde, pois fornecem dados em relação
às incapacidades dos trabalhadores no serviço público17-20, a
saber que o anuário estatístico da previdência social fornece
poucas informações quanto a essa classe de trabalhadores1.
Este estudo se propôs a descrever os afastamentos por
transtornos mentais dos servidores do IFCE, bem como
apresentá-los à gestão, visando medidas que contribuíssem
para a diminuição do absenteísmo por estes motivos.

do servidor, em familiares e afastamentos por acidente em
serviço, sem aplicar individualização.
Foram realizadas medidas de morbidade por transtornos
mentais e comportamentais neste grupo de trabalhadores
e descritas ocorrências dos afastamentos durante o ano de
2016, estratificadas por grupo de Classificação Internacional
de Doenças, 10ª edição (CID-10). As frequências em número
de dias de afastamento por grupo de CID, prevalência de
servidores afastados por transtornos mentais e comportamentais, assim como o número de dias perdidos de trabalho
por estes motivos e a média de dias de afastamento seguem
a classificação das patologias.
Durante a estratificação por códigos de doença foram
observados códigos semelhantes, portanto utilizamos a
padronização do próprio CID-10 e sua categoria em dois
números conforme o grupo.
Realizamos uma compilação dos diagnósticos por
grupos de CID F em caráter de semelhança de patologias, permanecendo os seguintes grupos conforme os
diagnósticos fornecidos durante as perícias: Grupo dos
Transtornos Mentais por uso de Substâncias Psicoativas
(CID-10 F10 a 19), Grupo dos Transtornos Psicóticos
(CID -10 F 20 a 29), Grupo dos Transtornos do Humor
(CID-10 F30 a 39), Grupo dos Transtornos relacionados
ao Estresse (CID-10 F 40 a 48), Grupo dos Distúrbios do
Sono-vigília (CID-10 F 50 a 59).
O estudo analisou dados secundários presentes na
plataforma de gestão, SIASS, sem nenhuma individualização dos casos e as informações sobre o quantitativo
de servidores ativos foram disponibilizados através do
portal da Transparência do Governo Federal. A pesquisa
foi solicitada pelos gestores da unidade SIASS, assim
como a autorização para a divulgação dos dados e elaboração do caso. Por tratar-se de dados secundários, não
houve a necessidade de solicitação de parecer do comitê
de ética em pesquisa com seres humanos.

MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional de caráter transversal, descrevendo os afastamentos por licença médica na
plataforma do SIASS, por meio do acesso ao absenteísmo para
tratamento de saúde em servidores do IFCE, no período de
janeiro a dezembro de 2016. Portanto, todos os indivíduos
da amostra são servidores públicos federais vinculados ao
órgão em questão. Não foi abordado nenhum prontuário
médico, ou servidor de forma individual. A pesquisa na
plataforma SIASS foi realizada utilizando os seguintes
caminhos: consultas, afastamentos por motivo de saúde
e período. Em vista de critérios da plataforma, o período
máximo de solicitação corresponde a 12 meses, portanto,
optamos pelo período que compreendeu o ano de 2016.
A plataforma SIASS fornece dados relativos a dias
perdidos de trabalho por licenças para tratamento de saúde

RESULTADOS
No período do estudo foram identificados 119 afastamentos para tratamento de saúde por transtornos mentais,
correspondendo a mais de cinco mil dias perdidos de
trabalho nesse período. Os transtornos mentais e comportamentais representaram a principal causa de afastamento
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dos servidores desta instituição durante o ano da pesquisa,
correspondendo a 23% do total de afastamentos por tratamento de saúde. Foram 92 servidores afastados por este
motivo durante o ano da pesquisa. A prevalência destes
afastamentos entre os servidores foi de 3,12%.
As doenças musculoesqueléticas representaram 15% do
total de afastamentos. Outros 21% foram descritos como
CID, que não se enquadraram nos grandes grupos:
• A: algumas doenças infecciosas;
• B: infecções virais;
• C: neoplasias;
• F: transtornos mentais e comportamentais;
• J: doenças do aparelho respiratório;
• K: doenças do aparelho digestivo;
• M: doenças do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo;
• N: doenças do aparelho urinário;
• S: causas externas.

dias perdidos de trabalho em um milhão de horas trabalhadas durante o período. Esses índices são utilizados em
saúde e segurança no trabalho de acordo com a Norma
Brasileira (NBR) nº 14289 e possuem parâmetros de
referências que objetivam avaliações das medidas aplicadas21. Segundo a norma, esses valores ainda estão nos
limites aceitáveis e, no entanto, alarmaram a gestão quanto
à necessidade de medidas de prevenção.
Tabela 1. Diagnósticos mais frequentes, dias perdidos de trabalho, média dos afastamentos por servidor, IFCE, Ceará, 2016.
Motivos do
Afastamentos

Os afastamentos mais longos para tratamento de saúde
também estão associados ao CID “F”, correspondendo a
36% do total de dias de afastamento neste órgão durante o
ano da pesquisa. Em segundo lugar estão os afastamentos
por doenças musculoesqueléticas e em terceiro os afastamentos por neoplasias.
Observamos que 59 servidores foram afastados por
transtornos do humor e outros 26 por transtornos relacionados ao estresse. A média de dias de afastamento foi,
respectivamente, 60,78 dias e 32,92 dias para transtornos
do humor e os relacionados ao estresse.
Outros cinco servidores permaneceram afastados por
motivos relacionados ao abuso de substâncias psicoativas, ficando um total de 399 dias longe do trabalho,
ou seja, uma média de quase 80 dias (79,8) de afastamento por servidor.
Os transtornos psicóticos também representam uma
parcela significativa do absenteísmo, porém apenas dois
servidores tiveram licenças por este motivo, com 75 dias de
afastamento em média por servidor. Já o transtorno relacionado ao sono-vigília teve um único servidor afastado por
este motivo, porém com 90 dias de ausência das atividades.
Todos os dados encontrados foram tabulados na Tabela
1 e didaticamente descritos na Figura 1.
Calculamos a taxa de gravidade anual por transtornos mentais (747,31), portanto, foram mais de 700

Dias
perdidos

Duração média
dos afastamentos

Uso de substancias
Psicoativas F10-19

399

79,8

Transtornos Psicóticos
F20-29

150

75

Transtornos do Humor
F30-39

3586

60,78

Transtornos relacionados
ao estresse F40-48

856

32,92

Transtornos do ciclo
sono-vigília F50-59

90

90

Total

5081

Transtornos do
ciclo sono vigilia
Transtornos
psicoticos
Transtornos
do humor
Transtornos
relacionados
ao stresse
Uso de substancias
psicoativas
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Figura 1. Total de dias perdidos conforme diagnósticos, IFCE,
Ceará, 2016 (N=2.950).
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Assim, nasceu um projeto piloto com escutas psicológicas em um consultório próprio na unidade de atenção
à saúde do servidor, além de visitas domiciliares para os
servidores afastados que não pudessem comparecer ao
serviço. Pesquisas anteriores revelaram que intervenções
individuais foram capazes de melhorar a qualidade de vida
e a saúde mental dos indivíduos22. Logo, apostamos nessa
perspectiva para tentar modificar a situação atual da saúde
mental dos nossos trabalhadores.
Para casos específicos, como abuso de álcool e substâncias
psicoativas, optamos por reforçar a necessidade de serviço
especializado, não privando a equipe de saúde de tomar
iniciativas de capacitação neste seguimento.
O presente estudo apresentou a dimensão de afastamentos por transtornos mentais entre servidores públicos
durante 2016, que, na cultura popular, já tem uma imagem
desgastada, muitas vezes associada ao marasmo e à
ineficiência17,18 do trabalho. Também faz-se apropriado
esclarecer que os dados obtidos foram extraídos de uma
plataforma de gestão, quanto às faltas justificadas por
licença médica, não sendo possível a discriminação por
sexo, idade, local de trabalho ou características da personalidade dos servidores, consideramos como uma importante limitação do estudo. Essas informações poderiam
subsidiar discussões relativas ao tema saúde do trabalhador, com o intuito de identificar setores com maior
demanda de trabalho ou, nos casos de afastamentos mais
frequentes, identificar se há uma faixa etária ou classe
profissional mais vulnerável11,17.
Portanto, nos restringimos a quantidades mais prevalecentes dos afastamentos e de seus motivos. Em nenhum
momento nos referimos a possíveis motivos de causalidade,
entretanto, acreditamos que essa avaliação teve muita importância, já que nunca na história desta instituição havia sido
realizado um levantamento que esclarecesse os motivos mais
frequentes de absenteísmo entre os servidores.

DISCUSSÃO
Diante dos números e frequências apresentados,
observa-se que os transtornos mentais e comportamentais são a principal causa de afastamento por licenças
médicas no órgão. Entre os motivos que mais ausentam
os trabalhadores das atividades estão os transtornos do
humor. Evidenciamos a depressão como motivo isolado
mais importante neste grupo.
Estudos internacionais apontam os transtornos do
humor, em especial a depressão e a ansiedade, como os
maiores causadores de absenteísmos no trabalho, além
de corresponderem aos maiores custos aos serviços de
saúde quando comparados a outras doenças mentais22-26.
É importante destacar que os quadros depressivos têm um
impacto importante no absenteísmo por gerarem períodos
prolongados de incapacidade24, assim como observamos
no presente estudo.
Não encontramos estudos semelhantes na região
nordeste do Brasil na pesquisa bibliográfica realizada.
Dessa forma, estudos prévios já investigaram a magnitude
desses afastamentos em outras regiões do país, com uma
prevalência significativa para os afastamentos por transtornos mentais16-19.
Uma pesquisa realizada com servidores públicos no
estado de São Paulo, no período de 2003 a 2006, apresentou prevalências semelhantes aos encontrados em nosso
estudo. Para os afastamentos por transtornos mentais, 30,7,
30,0, 32,6 e 29,9% respectivamente nos anos de 2003 a
2006. Foi enfatizado também que a secretaria de educação
foi responsável pelo maior número de afastamentos por
esses motivos27.
O presente trabalho nasceu de uma necessidade da
gestão em saber os principais motivos das licenças médicas,
procurando estratégias para melhorar a qualidade de vida
do servidor e suas condições de trabalho para a diminuição
do absenteísmo.
Após a quantificação do problema e o conhecimento
do número de dias de afastamento, tornou-se mister
encontrar um método para a proteção da saúde mental
dos servidores públicos, como medida de prevenção de
recaídas ou diminuição de incidência. Dessa forma, os
gestores providenciaram um profissional da psicologia que,
dentro das atribuições do seu cargo, pudesse oferecer atendimento aos servidores licenciados pelos médicos peritos.

CONCLUSÕES
Os indicadores revelam a dimensão dos afastamentos
por transtornos mentais nessa instituição pública, despertando nosso cuidado para a temática da saúde mental no
trabalho. A partir dessa análise, com a apresentação dos
resultados aos gestores, a equipe de saúde multiprofissional
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desta instituição elaborou um projeto de escuta psicológica, visando acompanhar os servidores afastados por
estes motivos. O objetivo do projeto é fornecer maiores
subsídios quanto aos motivos sujeitos a intervenções,
capazes de diminuir o índice de absenteísmo. Além disso,
procuramos despertar na cultura institucional o acolhimento ao servidor afastado, em particular os afastamentos
por sofrimento mental. O presente estudo sensibilizou
os representantes do SIASS e gestores sobre o papel da
epidemiologia em sinalizar diversas situações de saúde na

população estudada e, nesse sentido, auxiliar em estratégias de melhorias.
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