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RESUMO
Objetivou-se com esse estudo fazer uma análise do absenteísmo dos profissionais de enfermagem no contexto ho s p italar , c o m
base na literatura consultada. Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura refer ente à p r od ução c ie ntíf ic a na á r ea d e
enfermagem sobre o absenteísmo dos profissionais de enfermagem. O estudo foi realizado por meio de busca online das
produções científicas nacionais. Os descritores foram selecionados com base na terminologia em saúde consultada nos
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS-BIREME), que são respectivamente: absenteísmo; enfermagem; profissionais. Utilizando
os descritores controlados do DeCS, foi realizado o cruzamento destes, e assim encontrado o q ua ntitativ o d e 127 a r tig os . O
estudo identifica o absenteísmo dos profissionais de enfermagem como um problema complexo para as organizaçõ es d e s a úde ,
evidenciando que sua maior ocorrência - o absenteísmo – está ligada à categoria dos profissionais de enfermagem, direcio na nd o
seu impacto junto aos profissionais da categoria de nível médio – Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, que pode ser justif ic ad o
pela faixa salarial dos mesmos, que muitas vezes, detém de mais de um vínculo empregatício para complementação de sua renda
familiar, também pela maior quantidade destes profissionais dentro dos estabelecimentos de saúde. Conclui-se que a necessidade
do melhor monitoramento deste indicador, da importância de estudos mais detalhados que possam trazer forte s c o ntr ibuiçõ es ,
buscando facilitar o seu controle dentro das unidades hospita lares e ajustando a possibilidade de novas pesquisas e o
favorecimento à categoria profissional de enfermagem de melhores condições laborais.
Palavras-chave: Absenteísmo; Enfermagem; Hospital.
ABSTRACT
The absences from work represent a major economic impact by interfering with production, increase operating costs and r e duce
work efficiency, and igniting burden on workers who remain in the workplace and need to p e r f or m the ta s k s o f a b se nt. T his
overload can lead to the emergence of health problems and possible departures. The objective of this study do an analysis on the
absenteeism of nursing profissonals in the hospital, based on the literature. This was a study in perspective of integrative
literature review regarding the scientific production in nursing about the absenteeism of nursing professionals in ho s pita ls. T he
study was conducted through online search of national scientific production on absenteeism of nursing profess ionals within th e
hospital setting. The descriptors were selected based on terminology in health consulted in Descriptors of Health Sciences (DeCS ,
BIREME), which are respectively: absenteeism; nursing; professionals. Using the keywords managed the s av e, the c r os s wa s
made of these, and so found the amount of 127 articles. Realized with this study regarding the occurrence of absenteeism related
to the category of nursing professionals, it is clear that the more often it is compared to the mid -level professionals - T e c hnic al
and Nursing Assistants. Which can be justified by the salary ra nge of the same, which often has more than one job to supplement
their family income, also the largest amount of these professionals within the health facilities.
Keywords: Absenteism; Nursing; Hospital
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INTRODUÇÃO
No contexto hospitalar, o tema Gestão de

vários aspectos e causas sob diferentes perspectivas,

Pessoas, vem ao longo dos anos ganhando grande

permitindo

importância, principalmente levando-se em co n t a a s

buscando contribuir para a divulgação e aplicação dos

peculiaridades do ambiente hospitalar, onde os

resultados

trabalhadores estão permanentemente em contato

identificadas. Dessa forma objetivou-se com esse

com o sofrimento e a morte (FILHO, 1996 apud

estudo fazer uma análise do indicador d e a u sên cia s

COSTA, 2008).

dos

Seguindo nessa perspectiva, o absenteísmo

explorá-lo

de

verificados

profissionais

de

a

forma

integrada,

partir das

produções

enfermagem no contexto

hospitalar, com base na literatura consultada.

torna-se objeto deste estudo, indicador que interfere
no gerenciamento das unidades hospitalares e na

METODOLOGIA

vida profissional da categoria de enfermagem. O
absenteísmo refere-se à frequência ou duração do

Trata-se de revisão integrativa da literatura

tempo de trabalho perdido quando os profissionais

referente

não comparecem ao trabalho e corresponde às

enfermagem sobre o absenteísmo dos profissionais

ausências quando se esperava que os mesmos

de enfermagem no contexto hospitalar. Portanto, a

estivessem presentes. Constituem-se nas faltas,

revisão integrativa emerge como uma metodologia

licenças,

em

que proporciona a síntese do conhecimento e a

programas de treinamento e desenvolvimento, en t re

incorporação da aplicabilidade de resultados de

outros.

estudos significativos na prática (SOUZA, 2013).

afastamentos

para

participação

à

produção

científica

na

área

de

Suas causas podem estar relacionadas ao

Para elaboração desta revisão, foram seguid os

próprio trabalho, como à falta de organização, à

os procedimentos metodológicos: formulação da

supervisão deficiente, ao empobrecimento de tarefas,

questão e dos objetivos da revisão; estabelecime n t o

à falta de motivação, às más condições de trabalho e

dos critérios para seleção dos artigos; categoriz açã o

a política organizacional inadequada. Entre outras

dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na

causas, também estão às doenças compro vada s, o s

revisão integrativa; análise dos dados e apresentação

motivos familiares, os atrasos involuntários e as

dos resultados.

faltas voluntárias (CHIAVENTATO, 2004).

O estudo foi realizado por meio de busca

Percebe-se pela abordagem do ausentismo

online das produções científicas nacionais sobre o

dentro das organizações hospitalares, frente aos

absenteísmo dos profissionais de enfermagem dentro

profissionais de enfermagem, que hoje compõem o

do contexto hospitalar. Para tanto foram utilizadas

maior capital humano dentro destas organizações.

como critérios de inclusão: artigos publicados em

Constituindo o grupo de trabalhadores que

periódicos de enfermagem e medicina, dos últimos

mais sofre com as más condições de trabalho, co m a

dez anos - período de 2004 a 2014 - e indexados nas

insalubridade do ambiente e também com as medidas

seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library

de contenção de custos.

Online (SciELO); Literatura Latino-Americana e do

Com essa prospecção, estudar esta temática e

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); artigos

sintetizar sobre o absenteísmo de profissionais de

completos captados gratuitamente nas bibliotecas

Enfermagem que trabalham na rede hospitalar,

virtuais selecionadas; textos disponíveis no idioma

conhecendo através das produções científicas, os

português.
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desenvolvido no período de outubro de 2014 a

Foram incluídos

dezembro de 2014.

os

artigos

que estavam

disponibilizados na íntegra, alinhados aos descritores

Os descritores selecionados com base na

pesquisados e definidos, e a temática do presente

terminologia em saúde consultada nos Descritores

estudo nas respectivas bases de dados.

em Ciências da Saúde (DeCS-BIREME), que são
respectivamente:

absenteísmo;

enfermagem;

RESULTADOS

profissionais. Utilizando os descritores controlados do
DeSC, foi realizado o cruzamento destes, e assim

Dos 127 artigos encontrados com base na

encontrado o quantitativo de 127 artigos.

leitura dos pares foram selecionados 12 artigos,

Os critérios de exclusão abrangeram artigos

sendo 07 (58,3%) da base de dados LILAC S e 05

científicos que só disponibilizassem os resumos,

(41,7%) da base de dados SciELO.

artigos em outros idiomas, publicados em a mb a s a s

Durante a análise dos trabalhos, pode -se

bases de dados, resumos não associados à temática,

perceber características que evidenciam um bom

período de publicação superior ao estabelecid o – 1 0

entendimento sobre os fatores ensejadores do

anos.

absenteísmo, bem como, lacunas deixadas quanto ao
absenteísmo injustificado.

Quadro 1: Questão de aprendizagem X conhecimento adquirido sobre o tema.
Questão de aprendizagem sobre o tema Gestão de

Conhecimento adquirido

Pessoas
Quais estratégias podem ser desenvolvidas p elo g e st or

A necessidade de desenvolvimento de uma política de

para estimular a satisfação do colaborador?

gestão de pessoas baseada no modelo de qualidade,
através de práticas de RH, como seleção, capacitação
adequada de profissionais, ações que motivem e
estimulem a integração na instituição, proporcionando
um ambiente de comunicação eficaz, que propicie êxito
na gestão.

Quadro 2: Relação autores X bases de dados X ideias -chaves.

Autores

Títulos

Base de

Trechos relacionados aos temas

dados

GOMES AR, et

Absenteísmo de

LILACS

Nesta investigação descritiva com abordagem quantitativa

al.

enfermagem em

do tipo documental, após análise, percebeu-se que

(2007)

hospital público

durante o desenvolvimento do trabalho que o índice de

universitário.

absenteísmo é altíssimo, e que a predominância é do sexo
feminino, ressaltando que são a maior força de trabalho
-9-
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no ambiente hospitalar. O absenteísmo na enferma gem é
preocupante, pois desorganiza o serviço, gera insatisfação
e sobrecarga entre os trabalhadores presentes.

INOUE KC, et al.

Absenteísmo-doença

SciELO

Pesquisa descritivo-exploratória realizada na UTI-A d e u m

(2008)

da equipe de

hospital escola. Concluiu-se que o absenteísmo-doença é a

enfermagem em

causa

unidade de terapia

trabalhador.

mais

frequente

de

ausência

imprevista

do

intensiva.
SANCINETTI TR,

Absenteísmo –

SciELO

O absenteísmo-doença tem merecido a atenção, pelo a lt o

et al.

doença na equipe de

índice de ocorrência. O estudo buscou comparar o número

(2009)

enfermagem: relação

de

com a taxa de

enfermagem com a taxa de ocupação. Muito embora o

ocupação.

absenteísmo tenha sido mais expressivo nos p erío d os d e

afastamentos

por doença

dos profissionais de

menos taxa de ocupação.
SANCINETTI TR,

Taxa de absenteísmo

SciELO

Trabalho realizado como pesquisa descritiva, explorat ória

et al.

da equipe de

e de abordagem quantitativa. A monitoração do indica d or

(2009)

enfermagem como

da

indicador de gestão

ferramenta da gestão de pessoas, que permitiu ao

de pessoas.

departamento de enfermagem conhecer a realidade

taxa

de absenteísmo constitui uma importante

institucional

no

que

se

refere

às

ausências

dos

profissionais de enfermagem.
COSTA, FM.,

Absenteísmo

SciELO

O trabalho é de caráter descritivo, pois descreve as

VIEIRA, MA.,

relacionado à

características relacionadas ao absenteísmo buscando

SENA, RR.

doenças entre

estabelecer suas relações com as variáveis pré -defin ida s.

(2008)

membros da equipe

Comprovando-se as hipóteses de que os problemas ósteo-

de enfermagem de

musculares

um hospital escola.

absenteísmo. Seguidos de profissionais com mais de um

aparecem

como

primeira

causa

de

vínculo empregatício, corrobando a de que os profissionais
noturnos apresentassem um maior índice de absenteísmo.
MARTINATO

Absenteísmo na

SciELO

Essa

pesquisa

MCNB, et al.

enfermagem: uma

enfermagem são acometidos por inúmeras doenças, co mo

(2010)

revisão integrativa.

mentais,

do

evidencia
aparelho

que

os

profissionais

respiratório,

de

reprodutor,

osteomuscular, acidente de trabalho, entre outras. Os
profissionais de enfermagem expostos as má s co n d içõ es
de trabalho são susceptíveis ao absenteísmo.
FERREIRA EV, et

Absenteísmo dos

LILACS

O absenteísmo dos profissionais de enfermagem é um

al.

trabalhadores de

problema presente neste grupo profissional como em

(2011)

enfermagem em um

qualquer

hospital universitário

enfermagem, as consequências do absenteísmo podem

do estado de

interferir nas ações interligadas com o cuidado ao clinete.

pernambuco.
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FERNANDES RL,

Absenteísmo em

LILACS

O presente trabalho tratou-se de pesquisa descritiva

et al.

Hospital Filantrópico

quantitativa

(2011)

de Médio Porte.

funcionários

e

documental, onde

com

menos

observou-se

tempo

de

que

instituição,

apresentaram um número maior de afastamentos. Um
absenteísmo

elevado

também nos profissionais de

revezamento entre manhã e tarde. A saúde e a qualid a de
de vida dos trabalhadores interferem na qualidade do
trabalho, portanto é necessárias condições adequadas que
propiciem

condições

adequadas

de

trabalho , para

consequente redução do absenteísmo.
FAKIK FT.,

Ausências dos

LILACS

Estudo de abordagem quantitativa, observacional e

TANAKA LH.,

colaboradores de

prospectivo. Buscou-se uma correlação entre regime de

CARMAGNAMI

enfermagem do

contratação, sexo, faixa etária e horário de trabalho com o

MIS.

pronto-socorro de um

índice de absenteísmo dos profissionais d e e nfe rma gem.

(2011)

hospital universitário

Verificou-se um maior absenteísmo dos profissionais
Técnicos em Enfermagem com regime efetivo.

UMANN J, et al.

Absenteísmo na

LILACS

Este trabalho foi uma revisão integrativa. Foi consid e rad o

(2011)

equipe de

as maiores causas de absenteísmo: doenças do aparelh o

enfermagem no

respiratório

contexto hospitalar.

infecciosas e parasitárias, transtornos mentais, raz õ es d e

e

do

sistema

osteomuscular, doenças

caráter familiar e acidentes de trabalho, são os prin cip a is
indicadores do absenteísmo.
COSTA RRO, et

Absenteísmo de

LILACS

al.

profissionais da

referem-se à maior ocorrência de afastamento por parte

(2014)

enfermagem que

dos

trabalham na rede

Enfermeiros. Por causas variáveis, entretanto as d o en ças

hospitalar: revisão

osteomusculares e doenças respiratórias ganham destaque

integrativa da

entre elas. Além disso, evidenciam-se as condições de

literatura.

trabalho como elemento contribuinte para o afastamento.
LILACS

As variáveis identificadas relacionadas com o absenteísmo
Técnicos

em

Enfermagem

e

em

menor

dos

FURLAN JAS.,

Fatores geradores do

Pelos dados levantados na pesquisa, observa-se que o

STANCATO K.

absenteísmo dos

absenteísmo tem um caráter multifatorial, que contribui

(2014)

profissionais de

para aumentar sua complexidade e que esses fatores

enfermagem de um

afetam de forma semelhante a instituição pública e a

hospital público e

provada, apesar da significativa diferença entre o perfil

privado,

dos funcionários e a s taxas do absenteísmo da equip e d e
enfermagem. Predominância de absenteísmo para os
profissionais de sexo feminino e de Técnicos/Auxiliares d e
Enfermagem.

- 11 -
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DISCUSSÃO
O ausentismo dos profissionais de enfermagem

respiratórias ganham destaque entre elas (COSTA,

é um problema presente neste grupo profissional

2009). A mudança do perfil epidemiológico das

como em qualquer outro. Todavia, especificamente

doenças e o aumento da prevalência de doenças

na enfermagem, as consequências deste fato p o dem

crônico-degenerativas

interferir nas ações interligadas com o cuidado ao

preocupação para o cenário globa l com relação ao

cliente. Isto ocorre, pois afeta os profissionais que

impacto desses agravos na saúde dos trabalhadores,

necessitam afastar-se do trabalho por algum motivo ,

levando não só a um aumento do número de dia s d e

seja doença ou não (SANCINETTE, 2009). Com isso,

trabalho perdidos, mas também a um aumento de

afeta

custos de produção, seja pela concessão de lice n ça s

os usuários do serviço que podem ser

prejudicados

em

seu

atendimento

vêm trazendo uma nova

e

ou pela diminuição da capacidade de traba lho dos

consequentemente em sua saúde. Sendo assim, é um

empregados. Desta forma, além da investigação a

problema importante e que necessita ser minimiza d o

respeito da prevalência do absenteísmo e suas

ou extinguido, a fim de melhorar a assistência

principais causas, faz-se necessário conhecer os

prestada ao usuário e a saúde dos trabalhadores.

fatores relacionados a esse fenômeno.

No ambiente hospitalar a maior força de

Constata-se uma série de problemas de s a úd e

trabalho é feminina, consequentemente a taxa de

que acometem os trabalhadores de enfermagem,

absenteísmo entre as mulheres também é maior. O

como as doenças infecciosas, infecto -contagiosas e

absenteísmo-doença tem merecido a atenção, pelo

parasitárias; os distúrbios osteo -musculares; os

alto índice de ocorrência nas unidades ho sp it ala res.

problemas

Os autores apontam o conflito das mulheres com

alergias;

relação aos papéis desempenhados como mães e

comportamentais; os acidentes com exposição aos

trabalhadoras e as exigências em conciliar o trabalh o

fluidos corpóreos e uma variada sintomatologia,

com a rotina familiar.

como dores, ansiedade e outros.

cardiovasculares
os

e

transtornos

respiratórios; as
psíquicos

e

Outros fatores que influenciam o absen t eísmo

Alguns estudos têm mostrado indicadores

entre as mulheres são a responsabilidade pelo

como a falta de motivação, baixa da auto -estima,

cuidado com as crianças e a provisão de cuidados

dupla jornada de trabalho, autoritarismo gerencial,

dispensados aos companheiros (FURLAN, 2014). O

sobrecarga de atividade estresse no a mbiente de

excesso de atividades para as mulheres limita o

trabalho, desinteresse profissional, comodismo, fa lt a

tempo de estar com a família, principalmente quando

de conhecimentos das implicações legais deste ato,

há plantões nos finais de semana. A dificuldade de

entre outros, como as causas mais comuns do

conciliar as férias do trabalho com as escolares das

absenteísmo (FURLAN, 2014). Na área hospitalar,

crianças provoca sofrimentos por antecipação e medo

vem sendo foco de estudo ao longo de muit o s a n os ,

de não desempenhar o papel de mãe corretamente.

estando este vinculado a diversas causas: as legais e

Outras variáveis identificadas relacionadas com

já muito discutidos são enumeradas por atestados

o absenteísmo referem-se à maior ocorrência de

médicos de curta, média e longa duração, as licenças

afastamento por parte dos Técnicos em Enferma g e m

maternidade, paternidade, férias são previsíveis,

e em menor dos Enfermeiros. Por causas variáveis,

logo, se bem gerenciadas não devem atrapalhar o

entretanto as doenças osteomusculares e doenças

processo
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assistencial; percebe-se ainda aquela falta que é
inevitável

administrativamente,

como,

Caracterizando assim na enfermagem, às

licença

doenças, como causa principal do absenteís mo , q u e

funeral, acidentes de trabalho, além deste, o

acometem os profissionais da categoria q u e e m s u a

absenteísmo

maioria desempenham suas atividades em um

A promoção da saúde do trabalhador pode
ocorrer somente

em condições

ambiente insalubre, com condições inadequa das e a

adequadas de

exposição a diversos riscos, problemas estes q ue

trabalho, estabelecendo assim, o respeito pelo

afetam diretamente a saúde destes trabalh ad ores e

profissional de enfermagem. Com isso, evid e n cia -s e

podem provocar o adoecimento, desencadeando o

que a utilização de programas de prevenção pode ser

absenteísmo, gerando uma sobrecarga de trabalho

indicada como uma maneira de promover condições

aos demais, pelo número reduzido de funcionários.

adequadas de trabalho. Sendo assim, o absenteís mo

No que concerne à ocorrência do absent eís mo

pode ser minimizado através da promoção da saúd e,

ligados à categoria dos profissionais de enfermagem,

estabelecida pela melhoria nas condições de trabalho.

percebe-se que a maior frequência do mesmo é
frente aos profissionais de nível médio – Técnicos e

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Auxiliares de Enfermagem, que pode ser justificado
pela faixa salarial dos mesmos, que muitas vezes,

A monitoração

do

indicador da taxa de

detém mais

de

um vínculo empregatício para

absenteísmo constitui-se em importante instrumen t o

complementação de sua renda familiar, também pe la

de gestão de pessoas, que pode permitir as

maior quantidade destes profissionais dentro dos

instituições a conhecer a realidade institucional no

estabelecimentos de saúde. Corroborando ainda, que

que se refere às ausências de seus colaboradores. Os

os profissionais de nível médio prestam o cuidado

profissionais de enfermagem são respons áveis p e lo

direto, executando atividades de natureza repetitiva,

alto índice de absenteísmo dentro das unidades

com maior exigência física na execução do cuidado,

hospitalares, que pode ser justificado tanto por

assumindo um trabalho manual e pesado, menos

serem o maior quantitativo de pessoal destas, quanto

valorizado, social e financeiramente, o que pode

pela sobrecarga de trabalho dos mesmos.

exacerbar as causas do adoecimento relacio nad o a o

O absenteísmo tem um caráter multifatorial,
com vários

motivos

acontecimento.

trabalho.

que contribuem para seu
do

o absenteísmo com maior ocorrência por doenças, a s

absenteísmo, pode-se destacar o absenteísmo-

causas são variáveis, conforme supra citado. Ligad as

doença, evidenciado em todos os estudos como o

a maior incidência à Técnicos de Enfermagem e com

principal motivo da grande recorrência e do aument o

menor

constante do mesmo. Dentro do absenteísmo -

profissionais

doença,

temos

Como

como

principal

ensejadores

causa

Portanto, as variáveis identificadas, relacionam

aos

Enfermeiros.
do

sexo

Atribuída

ainda

aos

feminino, que pode ser

principais:

justificada por vários fatores, tanto históricos, quanto

problemas relacionados ao sistema ósteo -mu s cu lar,

financeiros. Quanto a caracterização das condições de

problemas respiratórios e do trato psicológico , co mo

trabalho, ficou evidente as más condições, que

por exemplo, depressão, fadiga e síndrome do

contribuem diretamente para o afastamento dos

pânico. Seguindo por condições inadequadas de

profissionais

trabalho, vindo a contribuir por muitos afastament os

consequentemente contribuindo para a sobrecarga de

e, por fim, faltas injustificadas.

trabalho, adoecimento e desmotivação profissional.

- 13 -

das

unidades

hospitalares,
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