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OBJETIVO: Identificar causas mais frequentes 
que levam profissionais de enfermagem a ausen-
tarem-se de seus trabalhos, e averiguar a existên-
cia de correlação entre o absenteísmo desses e o 
prejuízo no atendimento ao paciente. MÉTODOS: 
Trabalho de revisão bibliográfica, baseado em le-
vantamento bibliográfico com coleta de dados rea-
lizada em fontes secundárias. A busca foi realiza-
da durante os meses de junho a agosto de 2018, 
selecionando dez artigos. RESULTADOS: O ab-
senteísmo por adoecimento foi o mais relatado, 
mormente por doenças osteomusculares e men-
tais. Há indícios de correlação entre essas faltas e 
a queda na qualidade do atendimento ao paciente. 
CONCLUSÃO: Ainda que as enfermidades sejam 
relatadas como principal causa, os riscos envolvi-
dos (ergonômicos, emocional e psicológico, quími-
co, biológico), o baixo nível de formação, riscos 
para acidentes de trabalho, baixos salários, insa-
tisfações no trabalho, entre outros, são identifica-
dos como facilitadores ao adoecimento. Ações 
organizacionais devem ser implementadas no in-
tuito de melhorar/adequar fisicamente o ambiente 
de trabalho ao trabalhador, treinar a gerência para 
melhor relacionar-se com os empregados, ofere-
cer apoio emocional e psicológico em situações de 
estresse dentro e fora do trabalho, investir em pre-
venção de acidentes, incentivar educação profissi-
onal, e utilizar indicadores para o acompanhamen-
to e controle dos resultados. 
 
Palavras-chave: profissionais de enfermagem; ab-
senteísmo; enfermagem. 
 
 

OBJECTIVE: Identify the most frequent causes 
leading nursing professionals to absent them-

selves from their work, and to determine the exist-
ence of correlation between absenteeism and any 
detriment in patient care. METHODS: This work is 
a literature review, based on bibliographic survey 
with data collection conducted in secondary 
sources. The research was done during the 
months of June to August 2018, and there were 
selected ten articles. RESULTS: The absenteeism 
for illness was the most reported, particularly for 
musculoskeletal and mental diseases. There is 
evidence of correlation between absenteeism and 
the detriment in the quality of patient care. CON-
CLUSION: Although diseases are reported as 
main cause of absenteeism, the risks involved at 
work (ergonomic, psychological and emotional, 
chemical, biological), the low-level education, the 
risks for accidents at work, the low wages, dissat-
isfaction at work, among others, are identified as 
facilitators to the sicken process. Organizational 
actions must be implemented in order to improve 
work environment, training leaders to better relate 
with employees, provide emotional and psycholog-
ical support in stressful situations inside and out-
side of work, invest in prevention of accidents, en-
courage professional education, and use of indica-
tors for the monitoring and control of the results. 

INTRODUÇÃO 
 A complexidade da estrutura hospitalar, que 

tem como pilares a área administrativa e a técni-
ca, na prática interdependentes, necessita de lide-
ranças que sejam capazes de conviver harmonio-
samente e de se integrar, para que a instituição 
obtenha resultados satisfatórios e apresente con-
dições de estruturar mudanças sempre que ne-
cessário, de forma a garantir a sustentabilidade da 
instituição. As circunstâncias e dificuldades que 
surgem, em quaisquer das áreas, se não solucio-
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nadas satisfatoriamente e em tempo hábil, acabam 
por acarretar prejuízo ao objetivo-fim da instituição, 
mormente o atendimento satisfatório ao paciente. 

Um dos muitos problemas enfrentados pelos 
administradores é o absenteísmo de seus funcio-
nários. O não comparecimento dos empregados 
para o trabalho, quando sua presença é esperada, 
independentemente de qual seja a razão, compro-
mete o desempenho da instituição, tanto no campo 
financeiro, como na qualidade de seus serviços. 
Segundo Engleman1, absenteísmo é definido como 
“a falha do empregado em se apresentar para o 
trabalho quando ele está escalado para tal”, haven-
do evidências de que, além de gerar aumento de 
custos e queda na produtividade, o absenteísmo 
está relacionado à queda no moral dos colegas de 
trabalho, ao aumento do “turnover” (rotatividade de 
empregados), à diminuição da satisfação dos paci-
entes, à falta de segurança no cuidado com o paci-
ente e à queda na qualidade do atendimento1,2,3. 

Dentre as diversas especialidades da área de 
saúde, os profissionais de enfermagem são os que 
permanecem por mais tempo e mais diretamente 
no contato com os pacientes, tendo importância 
significativa na qualidade e no sucesso do atendi-
mento prestado. Como consequência, são eles os 
responsáveis por boa parte do conceito de 
“satisfação no atendimento” percebido pelo usuá-
rio. Segundo o COFEN (Conselho Federal de En-
fermagem), os profissionais de enfermagem se 
constituem de enfermeiros, de técnicos e de auxili-
ares de enfermagem. 

Altos níveis de absenteísmo, mantidos por 
tempo prolongado, devem estar relacionados a um 
prejuízo da organização, pois o montante de traba-
lho deverá ser conduzido por um menor número de 
trabalhadores, gerando um maior índice de insatis-
fação entre eles, e potencialmente criando um efei-
to “bola de neve”, com maior reporte de ausências 
e rotatividade de empregados.4 Presume-se, as-
sim, que um elevado índice de absenteísmo esteja 
associado a uma baixa qualidade no atendimento 
ao paciente1. 

Estudos vêm sendo realizados nos últimos 
anos, em diferentes países, com a finalidade de se 
esclarecer quais as causas que mais atuam para 
que o trabalhador se ausente e se afaste de suas 
atividades, possibilitando que medidas sejam toma-
das no intuito de implementar mudanças capazes 
de minimizá-las. A presente revisão bibliográfica 
visa identificar as causas mais frequentes que le-
vam os profissionais de enfermagem a ausentarem
-se de seus trabalhos, buscando averiguar a exis-
tência de correlação entre o absenteísmo desses 
profissionais e o prejuízo no atendimento ao paci-
ente. 
 
MÉTODOS 

Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfi-
ca, baseado em um levantamento bibliográfico com 
coleta de dados realizada a partir de fontes secun-
dárias. Para o levantamento dos artigos na literatu-
ra, realizou-se uma busca nas seguintes bases de 

dados: Medical Literature Analysis and Retrieval 
Sistem on-line (Medline-Bireme) e Scientific Eletro-
nic Library Online (SciELO). Foram utilizados, para 
busca dos artigos, os seguintes descritores: 
“Absenteísmo”, “Profissionais de Enfermagem” e 
“Enfermagem”, tendo sido instituídos como critérios 
de inclusão: artigos científicos, em português ou 
inglês, com disponibilidade na íntegra, gratuitamen-
te, e publicados no período de 2010 a 2016. 

Como critérios de exclusão optou-se em exclu-
ir textos sem disponibilidade de resumo para pri-
meira apreciação. Os conceitos descritores empre-
gados foram: “Absenteísmo” – “ausência no traba-
lho por qualquer que seja o motivo”, segundo Ri-
beiro (p.14)5, “Profissionais de Enfermagem” – 
“enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 
todos devidamente diplomados e que estejam com 
suas inscrições regularizadas” (site do Conselho 
Federal de Enfermagem- COFEN) e “Enfermagem” 
– “é uma ciência humana, de pessoas e de experi-
ências com campo de conhecimento, fundamenta-
ções e práticas do cuidar dos seres humanos que 
abrangem dos estados de saúde aos estados de 
doença, mediada por transações pessoais, profissi-
onais, científicas, estéticas, éticas e políticas.”, se-
gundo Lima (p. 16)6. 

Esta mesma autora, em 20057, complementa: 
“Nos dias de hoje, a enfermagem pode ser defini-
da, enquanto ação social, como uma atividade rea-
lizada por pessoas que CUIDAM de outras procu-
rando manter a vida sadia, evitar ou amenizar as 
doenças, proteger o meio ambiente e prepará-las 
para o desenlace da vida perante a morte”.  

A busca foi realizada durante os meses de ju-
nho a agosto de 2018, tendo sido selecionados dez 
artigos. 

 
RESULTADOS 

Martinato e colaboradores8, realizaram uma 
revisão integrativa baseada nas produções científi-
cas nacionais sobre o absenteísmo dos profissio-
nais de enfermagem, no período de 2003 a 2008, e 
dos artigos selecionados, encontraram que 65,21% 
associaram o absenteísmo a um motivo de doença 
específica, enquanto 26,08% indicaram o agravo à 
saúde como causador do absenteísmo. Dentre as 
doenças mais citadas encontram-se as doenças 
mentais, as doenças osteomusculares e as do apa-
relho respiratório, tendo sido todas as suas causas 
relacionadas aos riscos inerentes às condições do 
ambiente de trabalho, ao qual o profissional de en-
fermagem está exposto cotidianamente: riscos oca-
sionados por pressões psicológicas, risco ergonô-
mico e riscos químico e biológico. Encontraram re-
lação, portanto, entre o adoecimento e o afasta-
mento do profissional da sua atividade laboral às 
condições de trabalho não favoráveis. 

Baseado na premissa de o adoecimento do 
trabalhador estar relacionado aos fatores de expo-
sição encontrados no ambiente de trabalho, Vivian 
Mininel e colaboradores9, analisaram a relação en-
tre fatores de exposição (cargas de trabalho) e os 
consequentes processos de desgaste físico e/ou 



ABSENTEÍSMO EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - Grillo PDP                                                   17 

Rev Sau Aer 2019 Mar; 2(1):15-20  

psíquico sofrido pelos trabalhadores de enferma-
gem de um hospital da Região Centro-Oeste do 
Brasil. Basearam-se nas queixas registradas por 
esses trabalhadores no Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), queixas essas relacionadas à saúde-
trabalho (acidentes, doenças ou sintomas). Utiliza-
ram a classificação de cargas de trabalho: biológi-
cas, físicas, químicas, mecânicas, fisiológicas e 
psíquicas10, às quais o trabalhador de enfermagem 
estaria exposto durante sua jornada de trabalho, 
mesmo sem consciência dos riscos inerentes a es-
sa exposição. 

Constatou-se que as doenças do sistema os-
teo-conjuntivo e do tecido muscular constituem o 
principal problema de saúde, com 21% das notifica-
ções, seguidos dos transtornos mentais e compor-
tamentais (15,3%) e problemas respiratórios 
(13,9%). A convalescença relacionada aos perío-
dos de reestabelecimento da saúde pós-cirurgia ou 
tratamento, também obteve destaque quanto aos 
dias de afastamento.  

Em relação à categoria profissional, verifica-
ram que os auxiliares de enfermagem são os mais 
acometidos, com 89% das notificações. A faixa etá-
ria entre 31 e 40 anos foi a mais representativa en-
tre os profissionais, com 37,5% das notificações, 
seguida pela faixa de 41 a 50 anos, com 36,8%. O 
ambulatório foi responsável por 38,9% das notifica-
ções, seguido pelo bloco cirúrgico (centro obstétri-
co, centro cirúrgico e central de materiais de esteri-
lização), com 26,4% e pelas unidades de ginecolo-
gia e obstetrícia, com 10,4%. A unidade de terapia 
intensiva somou 6,9% das notificações, a clínica 
médica 6,2%, a pediatria e berçário 5,6% e os de-
mais setores também 5,6%.  

Em seu artigo “Absenteísmo por transtornos 
mentais em trabalhadores de saúde em um hospi-
tal no sul do Brasil”, Santana11 verificou que, dentre 
os trabalhadores de saúde afastados de suas ativi-
dades laborais por motivo de Transtorno Mental ou 
Comportamental (TMC), os profissionais de enfer-
magem, técnicos e auxiliares, foram os mais aco-
metidos, e entre os setores de trabalho com maior 
frequência de registros de faltas, estão as Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) e as unidades cirúr-
gicas. 

Quanto às causas de afastamento, Santana11 
encontrou uma frequência significativa de Episó-
dios Depressivos, totalizando 52,72% dos transtor-
nos mentais. A segunda maior ocorrência foi evi-
denciada pelos Transtornos Ansiosos, com 18,18% 
da amostra, e como terceira causa mais registrada 
encontrou a Reação ao Estresse, com 16,36% das 
ocorrências. Observou-se, dentre os trabalhadores 
acometidos, o predomínio de empregados do sexo 
feminino, com idade entre 21 e 30 anos e com faixa 
salarial correspondente aos trabalhadores de nível 
médio.  

Ferreira e colaboradores12, com o objetivo de 
analisar fatores associados ao absenteísmo por 
doença autorreferida em trabalhadores de enferma-
gem, realizaram um estudo transversal, com 1.509 

trabalhadores de três hospitais públicos do municí-
pio do Rio de Janeiro, RJ, em 2006. O absenteís-
mo foi avaliado a partir da resposta a uma pergunta 
sobre capacidade para o trabalho, validada para o 
português13, “Quantos dias inteiros você esteve fo-
ra do trabalho devido a problemas de saúde, con-
sulta médica ou para fazer exames durante os últi-
mos 12 meses?”. As respostas foram classificadas 
em três categorias de ausências no trabalho: 
“nenhum dia” (categoria de referência), “poucos 
dias” (≤ 9 dias) e “muitos dias” (≥ 10 dias).  

As variáveis consideradas foram as seguintes:  
a) sociodemográficas: idade, sexo, situação 

conjugal, escolaridade, filhos menores de 18 anos, 
raça/cor e renda;  

b) ocupacionais: categoria profissional: enfer-
meiros, técnicos e auxiliares; vínculo empregatício: 
servidores/contratados; número de horas de traba-
lho doméstico (contínua), trabalho noturno (nunca 
trabalharam à noite, ex-noturnos e noturnos atu-
ais), número de empregos na enfermagem;  

c) comportamentos relacionados à saúde e 
estilo de vida: tabagismo, prática de atividade físi-
ca, índice de massa corporal (IMC), e padrão de 
consumo de bebidas alcoólicas;  

d) doenças e sintomas: doenças osteomuscu-
lares, situação de saúde e hipertensão autorreferi-
das, distúrbios psíquicos menores, insônia.   

Aqueles que referiram mais de um emprego, 
doenças osteomusculares e avaliaram sua saúde 
como ruim ou regular apresentaram chances mais 
elevadas de absenteísmo.  

Comparados aos enfermeiros, os auxiliares 
tiveram menor chance de referir poucos dias e os 
técnicos, maiores chances de apresentar muitos 
dias de ausência. Chances mais elevadas de referir 
muitos dias de ausência foram observadas entre os 
servidores públicos em relação aos contratados, e 
entre os casados e separados, divorciados e viú-
vos, comparados aos solteiros.  

Os resultados encontrados no estudo mostram 
que diferentes variáveis foram associadas às duas 
modalidades de Absenteísmo (poucos dias e mui-
tos dias), o que sugere que as causas para as au-
sências estão relacionadas a fatores de diversos 
níveis, que não podem ser explicados apenas por 
problemas de saúde. 

Enquanto se atribui ostensivamente o absente-
ísmo a problemas de saúde, David Coggon e ou-
tros membros da Parceria “CUPID” (Cultural and 
Psychosocial Influences on Disability),14 constata-
ram que a ausência por enfermidade também é in-
fluenciada por características de personalidade e 
comportamento dos trabalhadores, pelas deman-
das físicas e psicológicas de seus trabalhos, pelas 
normas sociais e culturais de cada localidade/país, 
e por circunstâncias financeiras (segurança no em-
prego e benefícios sociais).  

Nesse estudo, foram utilizados métodos pa-
dronizados de coleta de dados, por se atribuir à 
falta de padronização entre os estudos realizados 
em diversos países as diferenças encontradas nos 
resultados. Fatores de risco pessoal incluíram ida-
de avançada, baixo nível educacional, tendência à 
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somatização, carga física no trabalho e ausências 
prolongadas por doenças não-músculo esqueléti-
cas. Doenças musculoesqueléticas foram a mais 
frequente causa de absenteísmo em grupos com 
maior tempo de pressão exercida no trabalho, em 
empresas com menor controle do ambiente de tra-
balho, além da maior crença existente entre os tra-
balhadores de que há relação entre o trabalho e as 
doenças relacionadas. 

Segundo Abreu15, em seu estudo que investi-
gou as causas de absenteísmo em profissionais de 
enfermagem de um hospital de ensino, o ambiente 
da UTI apresentou vários elementos considerados 
desfavoráveis, e que atuaram como elementos pro-
vocadores da ausência desses trabalhadores.  

Dentre os motivos atribuídos pelos profissio-
nais encontravam-se: o relacionamento interpesso-
al ineficaz, a sobrecarga de trabalho (tanto do pon-
to de vista físico quanto mental), a desorganização 
do serviço, a falta de suporte psicossocial (apoio 
para lidar com o sofrimento e morte dos clientes, a 
rotina estressante, o não reconhecimento do esfor-
ço executado), o duplo vínculo de trabalho, a falta 
de apoio para o aprimoramento profissional, fatores 
de cunho social e individual (a dificuldade em con-
ciliar o trabalho com os afazeres domésticos e cui-
dados com os filhos).  

As sugestões dos participantes para minimizar 
o absenteísmo resumiram-se à manutenção de um 
clima organizacional motivador, à instituição de um 
coordenado trabalho em equipe e à adoção de su-
porte psicológico para o enfrentamento das situa-
ções estressantes da unidade. Compreende-se por 
esse estudo que as causas do absenteísmo não 
podem ser atribuídas exclusivamente ao trabalha-
dor. 

Kurcgant e colaboradores16 realizaram um es-
tudo com o objetivo de mensurar as taxas de ab-
senteísmo dos enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem em três instituições hospitalares 
em São Paulo, e conhecer possíveis decisões de 
enfermeiros gerentes frente a este evento. Os re-
sultados quantiqualitativos deste estudo referen-
dam o absenteísmo como um evento presente no 
cotidiano do gerenciamento do pessoal de enfer-
magem e que exige, além do monitoramento quan-
titativo interno e externo constantes, a adoção de 
ações e decisões gerenciais imediatas (quando 
ocorrem no momento da ausência do colaborador) 
e mediatas (quando acontecem na continuidade do 
trabalho). 

Os resultados qualitativos resgatados, nas três 
instituições estudadas, mostram o adoecimento do 
trabalhador, a insatisfação com as condições insti-
tucionais e o relacionamento interpessoal inade-
quado como principais causas do absenteísmo. As 
decisões mediatas se mostraram homogêneas en-
tre os enfermeiros gerentes das três instituições, e 
focam melhores condições institucionais e o ade-
quado relacionamento pessoal e profissional como 
decisões de maior assertividade para a redução do 
evento absenteísmo. 

Por meio de seu estudo descritivo exploratório, 

Bargas e Monteiro17 analisaram atestados médi-
cos, de até 15 dias de afastamento do trabalho, 
apresentados por 994 profissionais de enfermagem 
de um hospital universitário do interior do estado 
de São Paulo. O objetivo foi o de avaliar a associa-
ção do absenteísmo por doença com o perfil socio-
demográfico, e relacioná-lo ao trabalho dos profis-
sionais de enfermagem.  

A maioria dos trabalhadores era do sexo femi-
nino, casada e técnica de enfermagem, sendo a 
idade média de 41,9 anos. Um terço atuava no ser-
viço de internação de adultos. Dos 994 profissio-
nais, 645 apresentaram pelo menos um dia de 
atestado médico, não tendo sido computadas quais 
eram as doenças-causa, em virtude de, nos atesta-
dos, não constarem o código CID (Classificação 
Internacional de Doenças) que gerou o afastamen-
to.  

Segundo a conclusão do estudo, o absenteís-
mo por doença teve fatores complexos e multifato-
riais, e os fatores associados a ele foram o grupo 
etário, a escolaridade, a função exercida, o turno 
de trabalho, o tempo de permanência na instituição 
e local de trabalho. 

Sancinetti e colaboradores8 concluíram que a 
monitoração do indicador taxa de absenteísmo 
constitui-se em importante instrumento de gestão 
de pessoas, e permite que a instituição conheça 
sua realidade no que se refere às ausências dos 
profissionais de enfermagem.  

Os resultados obtidos neste estudo mostraram 
que as taxas de absenteísmo da equipe de enfer-
magem se deram em decorrência, principalmente, 
das licenças médicas (80,3%), e as unidades de 
atendimento que registraram as maiores taxas de 
absenteísmo foram: Clínica Cirúrgica (15,2%), Mé-
dica (14.7%) e Unidade Básica de Assistência à 
Saúde (14,6%), seguidas da Pediatria (10,6%), Te-
rapia Intensiva Pediátrica (10,5%), Alojamento 
Conjunto (9,8%), Pronto Socorro Adulto (9,6) e Te-
rapia Intensiva Adulto (9,4%).  

Segundo o estudo, é imprescindível que os 
gerentes de enfermagem monitorem o índice de 
ausências dos profissionais de enfermagem, como 
um indicador de gestão de recursos humanos, e 
lancem mão de um quantitativo de pessoal adicio-
nal para cobertura dessas ausências, evitando a 
sobrecarga de trabalho e, consequentemente, a 
elevação do absenteísmo dos trabalhadores, que 
interfere diretamente na segurança e qualidade da 
assistência prestada.  

Propõe que o emprego contínuo de indicado-
res trará aprimoramento e inovação na avaliação, 
no planejamento, na organização e na direção das 
unidades19,20. Os dados obtidos corroboram os re-
sultados apresentados em outros estu-
dos21,22,23,24,25, que indicaram a licença médica co-
mo principal motivo do absenteísmo da equipe de 
enfermagem, merecendo atenção dos gerentes 
dos serviços de saúde e pesquisadores, por ser 
apontado como alto índice de ocorrência. 

Em 2015, Nicholas Castle e Jamie C. Fergu-
son-Rome26 averiguam a associação entre o ab-
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senteísmo da equipe de enfermagem e a qualidade 
do atendimento ao paciente, investigando casas de 
repouso para idosos que ofereciam cuidados de 
enfermagem 24 horas por dia.  

Utilizaram quatro indicadores de qualidade no 
cuidado ao idoso: contenção física, uso de cateter, 
manejo da dor e feridas de pressão (escaras). Eles 
encontraram como resultado que altos níveis de 
absenteísmo estão associados a uma baixa perfor-
mance dos indicadores eleitos, o que associa a 
ausência dos profissionais de enfermagem no tra-
balho a um aumento dos custos para o administra-
dor e a um impacto considerável na qualidade do 
atendimento prestado.  
 
CONCLUSÃO 

 Pode-se afirmar que, dentre os artigos revi-
sados, a causa mais frequentemente relacionada 
ao absenteísmo em profissionais de enfermagem é 
o adoecimento, ainda que a sua etiologia seja reco-
nhecida, por diferentes autores, como multifatorial. 
As doenças mais citadas como causa de afasta-
mentos, na maioria dos estudos, são as osteomus-
culares, seguidas pelas de origem psiquiátrica, de-
pressões e ansiedades.   

As características desfavoráveis relativas ao 
ambiente de trabalho citadas nos estudos foram 
várias, havendo menção à inadequação da estrutu-
ra física das instituições de saúde, ao excesso de 
carga horária de exposição à atividade, à precária 
integração entre os empregados e gerentes organi-
zacionais, aos riscos de acidentes de trabalho, à 
falta de incentivo ao crescimento técnico, à falta de 
apoio por parte do “staff” durante eventos críticos 
(pessoais ou laborais), aos baixos salários, à falta 
de escuta e valorização do profissional por parte da 
gerência, e a outros.  

Um estudo cita a necessidade da padroniza-
ção dos métodos utilizados para o levantamento de 
dados, a fim de se reduzirem as diferenças encon-
tradas nos estudos sobre o assunto, sobretudo en-
tre diferentes países. Associadas às condições de 
trabalho não favoráveis, também estariam as ca-
racterísticas de personalidade e de comportamento 
do trabalhador, como um fator de favorecimento 
para as frequentes ausências ao trabalho, além de 
favorecerem o indivíduo ao adoecimento. 

As categorias de profissionais de enfermagem 
que mais se ausentam, de acordo com os traba-
lhos revistos, são os auxiliares e técnicos de enfer-
magem, podendo-se relacionar tal achado à baixa 
escolaridade desses e ao seu menor nível socioe-
conômico. A constatação de empregados do sexo 
feminino serem os mais afastados pode estar rela-
cionada ao fato de existirem mais mulheres que 
homens trabalhando na área de enfermagem, além 
do fato de muitas serem mães e envolverem-se 
mais tempo com afazeres domésticos. Evidenciou-
se não haver consenso entre os estudos sobre 
quais setores de trabalho tem maior frequência de 
registros de faltas. 

Um dos estudos utilizou indicadores de quali-
dade no cuidado ao idoso, e encontrou como resul-

tado que altos níveis de absenteísmo estão associ-
ados a uma baixa performance dos indicadores 
eleitos, o que associa o absenteísmo dos profissio-
nais de enfermagem a um aumento dos custos pa-
ra o administrador, e a um impacto considerável na 
qualidade do atendimento prestado ao usuário.  

Outros pesquisadores apontam a importância 
de os gerentes de enfermagem monitorarem o índi-
ce de ausências dos profissionais de enfermagem, 
como um indicador de gestão de recursos huma-
nos, a fim de poderem planejar um quantitativo de 
pessoal adicional que “cubra” as ausências, evitan-
do a sobrecarga de trabalho para os empregados 
presentes e, consequentemente, evitando a eleva-
ção do absenteísmo através do efeito “bola de ne-
ve”. Propõem que o emprego contínuo de indicado-
res trará aprimoramento e inovação na avaliação, 
no planejamento, na organização e na direção das 
unidades. 

 A elaboração de estratégias que minimizem 
os índices de absenteísmo deve ser empreendida 
pelas instituições de saúde. Buscar a promoção da 
saúde dos profissionais de enfermagem é também 
elevar a qualidade na assistência prestada ao usu-
ário. Investir na melhoria nas condições de traba-
lho, oferecer formas positivas de enfrentamento às 
adversidades no ambiente de trabalho, realizar um 
dimensionamento adequado de pessoal, todas es-
sas medidas são instrumentos para minimizar o 
absenteísmo na área de enfermagem. A enferma-
gem representa a maior força de trabalho no con-
texto hospitalar, e a ausência desses trabalhadores 
afeta a organização do serviço, gera insatisfação e 
sobrecarga entre os presentes e compromete a 
qualidade da assistência prestada ao paciente.  
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