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Artigo Original

ABSENTEISMO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ABSENTEEISMOFNURSING IN A UNlVERSITYHOSPITAL OFPERNAMBUCO STATE

EL ABSENTISMODE TRABAJADORES DE ENFERMERÍA EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL ESTADO DE PERNAMBUCO

Edeilscn Vicente Ferreira-, Martalosé Dantas Mesqutta de Amcrím-, Renata Maria Cavalcantí Lemcsé, Nadja da Silva Ferreira",
Flávio de Oliveíra Silvas, José Rodrigues Laureanc Fflhc"

o absenteísmc na enfermagem é um problema multe preocupante, pois ínterfere no cuidado ao cliente, sobrecarrega os demais
integrantes da equipe pcdendc levar ao adoecimento. Objetívou-se identificar e analisar as causas de absenteísmc dos trabalhadores
de enfermagem do servico de ínternacác através de audítoria em fichas de atastamentcs nao programados. Estudo descrttívo,
explcratórtc com abordagem quantitatíva realizado no Servícc de Enfermagem em dezembro de 2010. A amostra fo¡ ccmpcsta
pelas fichas cadastrais dos meses de janeíro a dezembrc de 2009. Fcram analisadcs dados referentes ao sexo e causas mais ccmuns
de absenteísmo. Constaten-se a predominancia do absenteísmc no sexo femínino (72,86%), sendo os motivos mals freqüentes das
lícencas médicas, os relacionados ac sistema osteomuscular (20,63QI¡-,). Ccncluíu-se ser necessána a adocác de programas e acóes
preventivas que visem melhcrias nas condicóes de trabalhc, favcrecendc uma melhor qualídade de vida nos proñssíonats de saúde
e urna assístencta de enfermagem digna acs usuáríos.
Descrltores: Absenteísmo: Medicina do Trabalho: Recursos Humanos de Enfermagem: Saúde do Trabalhador;

Absenteetsm in nursing ís an íssuc cf serfcus ccncern sino: it interferes on client can: besides cverwhelmíng the cther team
members and may even lead to lllness. The objectíve of thís work "vas to ídentify and analyze the causes of absenteelsm of hospital
nursing servíce through an audít of récords of unscheduled absences. Thís exploratory study with a quantitatíve apprcach was
ccnducted in the Nursing Department in December 2010. The sample was composed by the registratícn forms from the períod
of [anuary to December 2009. We analyzed data on gen der and the mcst ccmmon causes of absenteeism. It was found out thc
prevalence of absenteeism in women, 72.86%, being the most commcn causes of sick leave, thcse related to the musculoskeletal
system (2ü.63QI¡-,). It was concluded that ít was necessary to adopt preventive mensures and programs aímed at ímprovements in
working ccnditícns favoring a better quality of lífc for health professionats and a dignífied nursing carc to uscrs.
Descrípturs: Absenteeísm: Üccupatíonal Medicine; Nursing Staff Occupatíonal Health.

El absentismo en enfermería es muy preocupante, pues interfiere en la atención al cliente, eleva la carga de los otros miembros del
equipo y puede llevar a la enfermedad. El objetivo fue identificar y analizar causas de absentismo de trabajadores de enfermería
del servícío hospitalario por auditoría de registros de ausencias no programadas. Estudio descriptivo, exploratorio, cuantitativo,
realizado en el Servicio de Enfermería en diciembre de 2010. La muestra fue composta por formularios catastrales de enero a
diciembre de 2009. Se analizaron los datos sobre sexo y causas más comunes de absentismo. Se encontró predominio de absentismo
en mujeres (72,86%), con causas más comunes de las licencias médicas las relacionadas con el sistema osteomuscular (20,63%). Se
consideró necesario adoptar medidas preventivas destinadas a la mejora de las condiciones de trabajo, favoreciendo mejor calidad
de vida a los profesionales de la salud y atención de enfermería digna a los usuarios.
Descriptores: Absentismo; Medicina del Trabajo; Personal de Enfermería; Salud Laboral.
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INTRODU~ÁO

As organízacóes hospitalares envolvem o trabalho

de um grande número de profissioriais com o objetivo de

prornccáo da saúde, combate as docncas e aos agravas a
saúde, tratarnento e reabilitacáo dos dientes. Entretanto,

há fatores que desencadeiam acóes estressantes corno

a falta de material adequado, a insuficiencia de pessoal

apto para atividades ligadas a saúde e a desvalorizacáo

fínanceira do profissional da área da saúde. Estes fatores

sao geradores de insatisfacáo e condicáo de agravo asaú

de do trabalhador'D.

O hospital apresenta agressóes biológicas e nao

biológicas aos seus profissionais, principalmente pelo

constante cantata com pessoas que necessitam de au

xilio, impendo atividades repetitivas e continuas, agra

dáveís ou nao, privando os trabalhadores de se encon

trarem, multas vezes, com seus próprios sentirnentos,

obrigando-os a utilizar mecanismos de fuga ou acócs de

fensivas para a realizacáo de suas t.areüIs(2J.

Apesar das exigencias do mercado hospitalar so

bre os prcfissionais de saúde, as condicóes de trahalho

permanecem as mesmas: a ro tina estressante do ambien

te, o número elevado de horas trabalhadas, a necessidade

de poliempregos, as condicoes dos pacientes atendidos

cada vez maís complexas, rodízíos na escala, a baixa re

rnuneracáo e nao valorizacáo do prcfisstonal. Estas con

dieces transformam-se em desafios a serern superados,

ou ainda em acidentes e doencas que obrigarn o trabalha

dor a se ausentar por algum período de ternpoí ".

No contexto hospítalar, a enfermagem constituí

-se na maior forca de trabalho, sendo exercida pelas ca

tcgortas prcñssionais. enfermeiro, técnico e auxiliar de

enfermagem. É urna profissáo que possui características

próprias, com atividades freqúenternente marcadas por

divisáo fragmentada de tarefas, rígida estrutura hierár

quica, prolongadas jornadas de trabalho, ritmo acelerado

de producáo por excesso de tarefas, automacáo por a~oes

repetitivas, insuficiencia de pessoal e material, parcela

mento das atividades, turnos diversos e complexidade

das a~f¡es executadas, entre outros. Por se tratar de uma

profissao eminentemente feminina, soma-se ainda os

afazeres domésticos, tareÜI essa que contribui ainda mais

para um desgaste maior(4J.

As condi~oes de trabalho, impostas hoje no mer

cado, na área de saúde, através das políticas públicas e

privativas, estao aquém do que se deseja e se espera: jor-
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nadas de trabalhos inínterruptas de segunda a segunda,

jornadas com rnais de 30h semanais, solicitacóes de ho

ras extras para um único servidor, pressáo interna exer

cida decorrente da sobrecarga de ativídades devido a alta

demanda de pacientes que necessítam de internacóes,

alta rotatívidade de profissionaís que após o período de

adaptacáo e conhecimento geral sobre a unidade, se des

pede da instítuícao em busca de noves horizontes profís

sionais e salarialsí'i',

O Absenteísmo excluí as ausencias previstas con

sideradas direito do trahalhador (férias, Iicenca premio,

licenca maternidade), ausencias devido a acidentes de

trabalho, greve ou outros motivos que dependam da pró

pría organízacáo [treinamento em servi~0)(6--7J. Torna-se

um problema a medida que a sua frequéncia afeta a qua

lidade de trabalho em equipe e principalmente, reflete na

qualidade da assisténcia ao cliente que usufrui do serví

co de saúde, É importante as instituicóes de saúde, ter

maíor rcsponsabílídadc sobre o fenómeno relacionado

aos recursos humanos, mas o funcíonário também deve

assumir responsabilidades a ele cabidasC6J. Estabelecer

vínculos solidários e partícipatívos no processo de ges

tao, identificando-se aspiracóes, mudar os modelos de

atencáo e gcstáo, tendo como foco as necessídades dos cí

dadños e a melhoria das condicóes de trahalho e de aten

dimento sao atítudcs que agrcgam valor ao humanol'".

Entre as causas de nao comparccimento ao tra

balho destacarn-se doencas efetrvamente comprovadas

e nao cornprovadas, razoes de caráter familiar, faltas vo

luntárias por motivos pessoais, problemas Iinanceiros e

de transporte, baixa motívacáo para trabalhar, além da

supervisáo precária da chefia e de políticas inadequadas

da organízacáo. O elevado índice de absentefsmo, alérn

do custo financeiro para as instituicóes. traz díñculdades

para o trabalho em equipe, decorrente da sobrecarga dos

presentes e prejuízo para os usuários do servíco hospíta

lar. A ausencia de um trabalhador por um ou mais días,

independentemente do motivo, seja financeiro ou na qua

lidade do atendünento, apresenta repercussfio imediata e

redu~ao na qualidade da assistencia de enfermagemUJ.

A ausencia do trabalhador causa problemas para a

equipe de enfermagem, porque influencia negativamente

na presta~ao do cuidado ao usuário. A ausencia de UIn

profissional pode sobrecarregar aos demais trabalhado

res, exigindo um ritmo malS acelerado e responsahdizan

do-o por mn volmne maior de trabalho. O trabalhador

consciente e responsável preocupa-se em mantel' um
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servico de qualidade e sem prejuízo ao cliente. Assim,

a ausencia de um profissional da equipe ocasiona urna

sobrecarga física e/ou psicológica nos dernais, cujos re

flexos poderáo prejudícar a sua saúde ocasionando, des

gaste físico, psicológico e até mesmo espiritual e, como

consequéncia, o adoecimento. Evidencia-se que o proble

ma do absenteísrno pode desericadear em cascata o ado

ecimento dos trabalhadores de enfermagem, ocasionado

nao apenas pelas falta de alguns profissionais da equipe,

mas impulsionado também pelo ernpenho dos dernaís

en manter o cuidado ao clientel'".

O arnbiente hospitalar é caracterizado, frequen

ternente, por urna estrutura formal e burocrática, que

dificulta a cornuntcacáo entre as pessoas, alérn de expor

seus trabalhadores a riscos de ordern biológica, física, er

gonómica, mecánica, psicológica e social, Inserida neste

ambiente está aequipe de enfermagem, maior forca de

trabalho, que no desenvolver de suas atividades se ve,

murtas vezes, forcada a conter suas emocócs frente ao pa

ciente. Tal sítuacao, sornada aos problemas pessoaís, con

duz a urna serisacáo de impoténcia e insatisfacáo pessoal

resultando no absenteísmo que repercute diretamente

na qualidade da assisténcia prestadaí-P!

O absenteísmo dos profissionais de enfermagem,

sobretudo nas organízacóes públicas de saúde, é fato

que merece atcncáo, pois, tanto resultados de pesquisas,

como relato de gerentes de servícos apunta para altos ín

dices de ocorréncía dos mesmos, Apesar de ser um tema

importante pela repercussao direta na assisténcia presta

da aos clientes que necessitam de cuidados hospitalares,

nao há registros recentes de pesquisas sobre o fenómeno

do absenteismo, junto aos profissionais de enfermagem

do Hospital em estudo. É sabido que os profissionais de

enfermagern constítuern grupo que se destaca por suas

característícas relacionadas a genero, hierarquia e sobre

carga, tanto física corno emocional,

Conhecer os vários aspectos e causas do absen

teísmo sob diferentes perspectivas permite explorar o

problema de forma integrada na tentativa de planejar e

adorar corretas e cfetívas medidas preventivas que favo

recam o trabalhador e seu laborCllJ.

As faltas ao trabalho sao de ínteresse da ínstítuícáo,

que deverá dedicar boa parte de seu tempo e eslorr;o para

compreender e controlar o fenómeno. O conhecimento das

causas do absenteísmo e, especlficamente, do absenteísmo

-doenr;a possibilita programar medidas preventivas que,

certamente, irao refletir na melhoria do quadro de saúde
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dos trabalhadores, na reducáo do custo para a empresa e no

aumento da produtivídade e da satisfa<;aoC12J.

A prevalencia de absenteísmo e as suas principais

causas ainda permaneccm pobremente documentadas,

principalmente nos países cm deseuvolvimento. dificul

tando a elaboracáo de programas de prevcncáo e reabilí

tacáo voltados para essa popular;ao C13J.

Devido aausencia de um estudo sobre os afasta

mentos da equipe de enfermagem na instituicáo pesqui

sada, apesar da existencia de um banco de dados desde

2008, objetivou-se corn esta pesquisa analisar o absen

teísmo dos trabalhadores de enfermagern a fim de se en

tender as causas do problema, visando aímplementacáo

de medidas que proporcionem a rcducáo desta realidade,

MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritívo, exploratório

corn abordagcm quantítaríva realizado no ano de 2010

na coordenacáo dos servícos de enfermagem de uma ins

tituícáo pública de saúde, localizada na cidade do Recite.

Esse hospital é subsidiada pela SUS, possuí 413 leítos e

recebe urna demanda de pacientes procedentes cm sua

maioría da capital e de cídades ínteríoranas. Os trabalha

dores de enfermagern dessa instituícáo constituem urn

total de 619 senda que 414 estáo latados no scrvico de

internacáo, que é constituido pelas clínicas: cirúrgicas,

médicas, nefrológica, obstétrica, pedíátríca, unidade de

terapia intensiva (UTI) e unídade de transplante.

A populacáo do estudo foi constituida pelos tra

balhadores de enfermagern do hospital, sendo a amostra

cornposta por 349 profissionais lotados no servico de

ínternacáo que tíveram ausencias nao programadas no

período de janeiro a dezernbro de 2009. A coleta de da

dos foi realizada manualmente em fichas próprias corn o

registro das ausencias náo programadas que sao preen

eludas mensalmente pelos gerentes dos diversos serví

cos e encaminhadas acoordenacáo de enfermagem para

arquívo e nas escalas de servico. Nessas fichas encontra

mos os seguintes dados: mes, sctor; sexo, funcáo, motivo

da ausencia, período de ausencia.

Os dados foram arrnazenados cm um arquivo ele

tronico no editor /vfjcrosojh:xcel e posteriormente anali

sados sendo calculadas as freqüencias absoluta e relativa

e apresentados cm forma de tabelas.

Para a realizar;ao dessa pesquisa foram considera

dos os aspectos éticos e legais vigentes, conforme orien-



tacao da Resolucáo 196/96 CNS - MSo Foí encaminha

da urna sclicitacáo ao (omite de Ética e Pesquisa (CEP)

da Universidade de Pernambuco - UPE, sub o número

de protocolo 281/10, a qual rctornou aprovada e con

seqüentemente com parecer favorável a realizacáo da

pesquisa.

RESULTADOS

Dos 414 trabalhadores de enfermagem do servíco

de internacáo, 310 (74,9%) tiverarn algum tipo de ausén

da nao programada. A tabela Lmostra a distribuicáo dos

trabalhadores estudados segundo a variável sexo. Ven

fícou-se que a maioria dos profissionais (72,78%) que

tíveram ausencias nao programadas pertencia ao sexo

ferninino e apenas 27,22% ao sexo masculino.

Ferreíra IV; Amortm MfDM; Lemos RMe, Ferreira NS, Silva FO) Filho fRL

Tabela 1-Distribuicáo absoluta e percentual dos traba
lhadores segundo a variável sexo no servíco de ínternacáo
do Hospital Umversítár¡o, Recite, PE, Brasil, 2009

Sexo N %

Masculino 95 27,22

Feminino 254 72;78

Total 349 100

Fonte: Fcrmulártcs mensais dos funcionários do Hospital Uníversttár¡o.

A Tabela 2 apresenta as causas de absenteísmo

por doencas mais freqüentes agrupadas de acordo com o

código internacional de doencas (CID - 0J O). Observou

-se que a maior causa do absenteísmo relacionado a do

eneas dos profissionais de enfermagem foram aque1as re

lacionadas ao sistema osteomuscular (23,22%) seguida

por doencas oftalmológicas (8,06%) e cirurgias (7,74%).

Tahela 2 - Causas de absenteísmo por doencas mais freqüentes do Hospital Universitário. Recite, PE, Brasil, 2009

o 1

2 3

7 1

4 6

15 10

1 O

4 13

35 37

8 13

3 3

14 8

Causas

Alcoolismo

Cardíolégícc

Cefaléía

Ctrúrgícc

Dermatológico

Gastroíntesttnal

Geníturtnáríc

Hípertensác arterial

Labtrtnttte

Neoplasia

Neurológico

Obstétrico

Odontológico

Oftalmológico

Queímadura

Resptratórtc

Sistema csteomuscular

Transtomos rnentais

Vascular

Virase

1º Semestre

2

3

2

:1

2

1

2º Semestre

o

4

5

16

2

3

5

3

Total %J

1 0,32

6 1,93

8 2,58

24 7,74

4 129

(, 1,93

7 2,26

4 1,29

2 0;64

1 0,32

5 1,43

8 2,58

10 3,22

25 8;06

1 0,32

17 5,48

72 23,22

21 6)77

6 1;93

22 7,10

Ponte: Fcrmulártos mensaís dos funcíonános do Hospital Uníversttártc.
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A tabela 3 apresenta mitras causas de absenteís

rno além daquelas resultantes de doencas, verificou-se

que 11,61% das ausencias ocorridas foram para acorn

panhamento de familiar o que está relacionado ao fato

de a maioria dos funcionarios serern do sexo feminino e

5,81 % ocorreram por motivo nao justificado.

Tabela 3 - Ocorréncia de absenteísmo dos trabalhadores
de enfermagem por outras causas no Hospital Uníversítá
río. Recite, PE, Brasil. 2009

Causas 1º Semestre 2º Semestre Total %

Acompanhamentc de 16 20 36 11,61
familiar

Convocacño judicial O 5 5 1;61

Greve de ónibus O 1 0)2

Nao justificado 6 12 18 5,81

Ponte: Formulártos mensaís dos funcionártos do Hospital Uníversttáno.

DlSCUSSAO

o absenteísmo dos profissionais de enfermagem

é um problema presente neste grupo prcfissional como

em qualquer outro. Entretanto, específicamente na en

fermagem, as conseqüéncias do absenteísmo podem in

terferir nas acóes interligadas com o cuidado ao cliente.

lsto ocorre, pois afeta os profissionais que necessíram

afastar-se do trabalho por algum motivo, seja doenca ou

nao. Com isso, afeta os usuários do servico que podem

ser prejudicados em seu atendimento e conseqüente

mente em sua saúde, Sendo assim, o absenteísmo é um

problema importante e que necessita ser mínímizado ou

extinguido, a fim de mclhorar a assisténcia prestada ao

usuário e a saúde dos trabalhadoresí'".

No ambiente hospitalar a maior forca de trabalho

é feminina, conseqüentemente a taxa de absenteísmo en

tre as mullieres também é maíor; A comparacao de ab

senteísmo entre os géneros das enfermarias estudadas, e

a distribuicáo desproporcional entre os sexos demonstra

que a enfermagem continua sendo urna ocupacáo em que

predomina o sexo fern inino.

Dentro as ausencias resultantes de licenca médica

em um hospital escola foi observado que 80,1% foram

concedidas a mulheresUl -14J. Resultados scmelhantesl'Il

identiñcaram urna freqüéncia de 89,9% de afastamen

tos entre as mulheres. O fato das mulheres inseridas no

746 Rev Rene, Fortaleza, 2011 outjdez; 12 (4] :742-9.

mercado de trabalho serem responsáveís pelos afazeres

domésticos e pelos cuidados com os filhos tem grande

influéncia no absenteísmo ferninino ocasionando che

gadas ao scrvico já cansadas pela fadiga residual e pelo

trahalho realizado em casa. Essa dualidade de papéis da

mulher repercute em seu cotidiano e durante o seu turno

de trabalhcl-J.

No caso das mullieres, o trabalho em turnos traz

conseqüéncias importantes para sua qualidade de vida.

Iorcadas a urna dupla Jornada de trabalho, elas térn o

descanso após o turno dificultado, por ter que assumir os

encargos domésticos e o cuidado aos ñlhos, Por isso, ado

ecem mais freqüentemente e faltam mais ao trabalhc'V!

Estudo realizado com a finalidade de identificar

as variávers que contribuem para o absenteísmo destaca

que 80% das ausencias ao trabalho relatadas pelas mu

lheres decorrem da necessidade de cuidar dos filhos e

da precariedade da estrutura doméstica por nao ter com

quem deixá-lo, principalmente quando eles adoeccm. Os

autores apontam o conflito das mulheres com relacáo

aos papéis desernpenhados como máes e trabalhadoras

e as exigéncias em conciliar o trabalho com a ro tina fa

müiar(15). Outros fatores que influenciam o absenteísmo

entre as mulheres sáo a responsabilidade pelo cuidado

com as enancas e a provisáo de cuidados dispensados aos

companhcírosf'"! Oexcesso de atividades para as mulhe

res limita o tempo de estar corn a familia, principalmente

quando há plantees nos finais de semana. A díñculdade de

conciliar as ferias do trabalho com as escolares das crian

cas provoca sofrimentos por antecípacáo e medo de nao

desernpenhar o papel de máe corretamentel-O.

A mudanca do perfil epidemiológico das doencas

e o aumento da prevalencia de docncas crónico-degene

rativas vém trazendo urna nova preocupacáo para o ce

nárío global com relacáo ao impacto desses agravos na

saúde dos trabalhadores, levando náo só a um aumento

do número de días de trabalho perdidos, mas também a

um aumento de custos de producáo, seja pela concessáo

de licencas ou pela diminuicáo da capacidade de traba

lho dos empregados. Desta forma, além da ínvestígacáo a

respeito da prevaléncia do absenteísmo e suas príncípats

causas, faz-se necessário conhecer os fatores relaciona

dos a esse fen6meno C1B).

O absenteísmo na área hospitalar, específicamente

no setor de enfermagem, é determinado por vários fa

tores, que váo desde as condi<;:oes de saúde pessoal, as

condi<;:óes sociais e as condi<;:oes do ambiente de traba-



lho. Esses se apresentam dialeticamente interligados e se

alimentarn reciprocamente'V'l.

Constata-se urna série de problemas de saúde que

acometern os trabalhadores de enfermagcm, como as do

eneas infecciosas, infecto-contagiosas e parasitárias: os

dístúrbíos osteornusculares: os problemas cardiovascu

lares e respiratórios; as alergias; os transtornos psíqui

cos e cornportamentaís: os acidentes com exposícáo aos

fluidos corpóreos e urna variada sintomatologia, como

dores, ansiedade e outrosí-"!

Venficou-se nesse estudo que as doencas osteo

musculares foram a principal causa de licencas médicas

entre os profissionais de enfermagem analísados, Estudo

envolvendo 143 membros da equipe de enfermagem de

um hospital escola demonstrou que entre as causas de

absenteísmo destacam-se as relacionadas ao sistema os

tcomuscular e conjuntivo, seudo 23,S°¡(J entre as mulhe

res e 28,6% entre os hOInens (21).

A Organízacáo Mundial de Saúde designou o decé

nío de 2000 a 2010 como a década do 0550 e da articula

cáo, devido a importáncia crescente entre as doencas e

lesóes osteoarriculares que incidem na populacáo mun

dial, Estima-se que, para o ano de 2015, estas seráo a prí

meíra causa de maíores gastos ern saúde, considerando

que constituí-se em urna das causas mais frequentes de

absenteísmo laboral e invalidez pcrmancntet-Pl.

Observo u-se tambérn que problemas relaciona

dos a transtornos mentais corresponderam a 6,02% das

causas analisadas. Em estudo (22) realizado sobre a saúde

física e mental dos profissionais de enfermagem da Uní

dade Neonatal de um hospital geral, veríñcou-se que o

estresse no trabalho ocorre devido ao excesso de respon

sabilidades, a ausencia de rcconhccímcnto da enferma

gem como atividade essencial e a falta de autonomía para

a tomada de decisóes.

A contencáo de emocñes constituí urna das princi

pais causas de problemas psicológicos visto que o profis

sional de enfermagern nao pode expressar seus dissabo

res e Iraqueza na presenca do paciente, adquirindo desse

modo um comportamento estereotipado da sua perso

naHdade. O sofrlmento do paciente nem sempre pode

ser aliviado, principalmente quando se trata de do entes

terminais onde nao há mais nada a Ülzer. Essa agonia de

sentir-se impotente frente a situa<;:ao traduz para o pro

nssúmal uma insatlsfa<;:áo pessoal que o distancia de seus

objetivos como cuidador, desencadeando sentimentos de

inseguran<;:a, ansiedade e medo(14J.

Ferreíra IV; Amortm MfDM; Lemas RMe, Ferreira NS)Silva FO) Filho fRL

A depressáo dentro das empresas está aumentan

do consideravelmente, o que pode ser urna consequéncia

do estresse excessivo, continuado por períodos longos.

Estima-se que a prevalencia de depressáo no trabalho

seja t;10 alta quanto a do estresse patológico, que aflige

cerca de 20% dos funcionários de todos os níveis. Atrí

hui-se a maíor ocorréncía de fallas as peculiaridades de

certos setores, ende os trabalhadores estáo maís expos

tos a transtornos de ordem física, química e psicológica,

como no caso de unidades de tratamento intensivo, que

sáo setores especializados que atendem pacientes graves

e de alta complextdadel-J.

Alguns estudos térn mostrado indicadores como

a falta de motivacáo, baixa da auto-estima, dupla jorna

da de trabalho, autoritarismo gerencial, sobrecarga de

atividade estresse no ambiente de trabalho, desinteres

se profissicnal, comodismo, falta de conhecimentos das

implicacces legais deste ato, entre outros, corno as cau

sas maís comuns do absentcísmot-U. Na área hospita

lar, vem sendo foco de estudo ao longo de muitos anos,

estando este vinculado a diversas causas: as legais

e já muito discutidos sáo enumeradas por atestados

médicos de curta, média e longa duracao. as licencas

materrndade, paternidade, gala, férías sao previsíveis.

logo, se bern gerenciadas náo devern atrapalhar o pro

cesso de trabalho seja administrativo ou assistencial:

percebe-se ainda aquela falta que é inevitável adminis

trativamente, como, licenca funeral, acidentes de traba

lho. alérn deste, o absenteísmo injustificado, faltar por

faltareS).

Neste estudo se verificou que 5,31% da amostra

teve falta ínjustificada.este dado relativo as faltas, pode

ser analisado sob diversos aspectos. Por um lado, pode

expressar cornprometímento do funcionário com seu tra

balho, demonstrando discernímento quanto ao que repre

senta para o paciente e seus colegas de trabalho a sua au

senda. Por outro, este dado também pode expressar urna

política de recursos humanos da ínstítuicáo, voltada para a

cornpreensáo do lado humano do funcionário, permitindo

o esquema de compensa<;:áo, mediante avalia<;:ao da chefia

acerca do motivo de sua falt;l e de seu desempenho (22).

A promo<;:áo da saúde do trabalhador pode ocorrer

smnente enl condi<;:óes adequadas de trabalho, estabele

cendo assim, o respeito pelo profissional de enfermagem.

Com isso, evidencia-se que a utiliza<;:ao de programas de

preven<;:áo pode ser indicada como uma maneira de pro

mover condi<;:5es adequadas de trabalho. Sendo assim, o

Rev Rene) Fortaleza; 2011 outjdez; 12(4):742-9. 747



absenteísmo pode ser minimizado através da prornocáo

da saúde, estabelecida pela melhoria nas condicóes de

trabalho lH J.

O controle do absenteismo é considerado uma

tarefa difícil. A satisfacáo no trabalho pode ser um dos

fatores importantes para reduzir seus índices. Um ínves

timento na área de recursos humanos motiva o funcío

nário para o trabalho, eleva sua moral e sua satisfacáo

pessoal, favorecendo seu crescimento e facilitando sua

partícípacáo na ínstítuicáo, o que refletirá díretamente

no desenvolvimento de suas atividades profissifmais(22).

Ferreíra EV, Amorim MfDM, Lemas RMC,Ferreíra NS, Silva ro,FiJho JIU.

2. Reís R), Rocca PFL, Silveira AM, Boniella IML, Giné

NA, Martín M. Fatores relacionados ao absenteísmo

por doenca em prcfissionais de enfermagem, Rev

Saúde Pública. 2003; 37:616-23.

3. Oguisso 1: Trajetória histórica e legal da enferma

gem. Baruerí (SPJ: Manole: 2005.

4. Hahn G\J; Camponogara S. Qualidade de vida na en

fermagem. Rev Med Hosp Sao Vicente de Paulo.

1997; 9(20):48-51.

5. Bezerra EL Absenteísmo injustificado na enferma

gem hospitalar [monografía]. Londrina (PR): Centro

de Ciencias Sociais Aplicadas, Universidade Estadual

CONSIDERAt;:OES FINAIS de Londrina; 2008.

6. Chiavenato I. Recursos humanos, 4ª ed. Sao Paulo:

O estudo e a identiñcacáo das causas do absente

ísmo sao de fundamental importáncia para a adocáo de

medidas preventivas que visem reduzir as faltas ao tra

balho, proporcionando aos trabalhadores urna melhor

qualidade de vida, díminuindo o processo de adoecímcn

to que repercute diretamente na assisténcia de enferma

gem prestada aos dientes.

Os resultados deste estudo corroboram a multifa

toriedade do absenteísmo, sendo que a alta prevalencia

encontrada chama a atencáo para a necessidade de rea

Iizacáo de estudos lorigitudinais corn o objetivo de ava

liar e acompanhar a incidencia desse agravo conforme

suas causas e, principalmente. conforme as caregorias

profissionais, A identiñcacáo dos profissionais da equi

pe de enfermagem que apresentam maiores índices de

absenteísmo facilita as atividades de gerentes e líderes

de equipe ao formularem estratégias para a diminuícáo

ou ehmmacáo desse problema. Os resultados obtidos

nesse estudo contríbuíráo para a reelaboracáo do Ior

rnulário existente no servíco com o acréscimo de noves

itens que possibilitaráo um melhor acompanhamento do

absenteísmo entre os trabalhadores de enfermagem da

instituicáo e para a utilizacáo desses dados na elabora

cae de programas e de medidas preventivas que visem

melhorías nas condicóes de trahalho e favorecam a qua

lidade na assisténcia prestada ao usuário e saúdc dos

profissionais,
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