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RESUMO 

O absenteísmo se caracteriza pela ausência do profissional no ambiente de trabalho e está 

atrelado as características individuais, interpessoais e organizacionais. Os fatores relacionados 

ao absenteísmo afetam diretamente três dimensões, quais sejam: sociedade, instituição e o 

próprio trabalhador. Diante do exposto, o presente estudo buscou identificar os principais 

fatores relacionados ao absenteísmo nas instituições hospitalares públicas. Para tanto, 

desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e o procedimento 

metodológico adotado foi a revisão bibliográfica. A partir da análise dos artigos selecionados 

foi possível identificar que a maioria das doenças que causam afastamento estão relacionadas 

ao sistema osteomuscular, a transtornos mentais e comportamentais. Identificou-se também 

que as relações no ambiente de trabalho, características de gestão, bem como peculiaridades 

de cada trabalhador são fatores que impactam no absenteísmo dos profissionais nas 

instituições públicas de saúde. Verifica-se que algumas estratégias por parte das organizações 

podem minimizar os efeitos do absenteísmo. Ações como a valorização do funcionário, 

incluindo canais abertos de comunicação entre chefia e equipe, planos de carreira e salários 

estruturados, infraestrutura adequada e carga de trabalho compatível são medidas que podem 

reduzir os índices de abstenção. O presente estudo identificou a importância de pesquisas 

relacionadas a este tema, visando evidenciar as causas e elaborar estratégias que reduzam as 

ausências. O absenteísmo é dotado de complexidade e difícil gerenciamento, deste modo, é 

necessário que tal temática esteja em evidencia no meio científico e nas instituições. 

Palavras-Chave: Absenteísmo. Hospitais Públicos. Gestão de Pessoas. Gestão do Trabalho 

em Saúde. 
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ABSTRACT 

Absenteeism is characterized by the absence of the professional in the work environment. The 

factors that cause absences are linked to individual, interpersonal and organizational 

characteristics. In the hospital environment, the consequences of this phenomenon directly 

affect three dimensions, namely: society, institution and for the worker himself. Given the 

above, the present study sought to identify the causative factors and the impact of absenteeism 

in public hospital institutions. For this, a qualitative exploratory research was developed, the 

methodological procedure adopted was the bibliographic review. From the analysis of the 

selected articles, it was possible to identify that most of the diseases that cause leave are 

related to the musculoskeletal system, to mental and behavioral disorders. It was also 

identified that the relationships in the work environment, management characteristics, as well 

as the peculiarities of each worker are factors that impact the attendance of professionals in 

public health institutions. It appears that some strategies on the part of organizations can 

minimize the effects of absenteeism. Actions such as employee appreciation, including open 

channels of communication between management and staff, career plans and structured 

salaries, as well as adequate infrastructure and compatible workload, are measures that can 

reduce abstention rates. The present study identified the importance of research related to this 

theme, aiming to highlight the causes and develop strategies that reduce absences. 

Absenteeism is endowed with complexity and difficult management, so it is necessary that 

this theme is in evidence in the scientific environment and in institutions. 

 

Key-words: Absenteeism. Public hospitals. People management. Health Work Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Absenteísmo compreende a falta ou ausência das pessoas ao trabalho. 

(CHIAVENATO, 2002). O termo absenteísmo se originou da língua francesa (absentéisme) e 

remete a falta de efetividade ao trabalho ou outras obrigações sociais. De modo geral, 

inúmeras causas podem ocasionar a abstenção ao trabalho, dentre elas, doenças, acidentes de 

trabalho, questões familiares, gestação, assim como, faltas que não possuem justificativas 

(GEHRING, et. al, 2007).  

No que concerne à saúde do trabalhador, refere-se às ausências ao trabalho por 

questões de saúde física e/ou mental, causada por motivo de doença ou dano físico (JORGE, 

1995). Segundo este mesmo autor, o absenteísmo define-se por ausências ao trabalho por 

motivos não programados, como doenças ou licenças médicas justificadas por atestado, ou 

ainda questões que não possuem justificativa.  Deste modo, férias, licença maternidade e 

folgas previstas dentro da jornada de trabalho, não configuram características de abstenção. 

Dentro das organizações o absenteísmo é um assunto dotado de muita complexidade, 

uma vez que interfere na produtividade e na prestação dos serviços, incorrendo em custos 

institucionais e sobrecarga de atividades, ocasionando situações de insatisfação e conflito 

entre trabalhadores (SILVA; MARZIALE, 2000). Esta temática apresenta-se como um grande 

desafio para as instituições, pois suscita a necessidade de diálogo entre gestores e 

trabalhadores, para a resolução de problemas originados pela falta de efetividade laboral.  

Tendo em vista essas questões, a motivação para desenvolver pesquisa sobre este tema 

surgiu a partir da prática profissional da autora como estagiária do serviço de higienização no 

Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA), onde foi possível observar o quanto o 

fenômeno absenteísmo interfere diretamente na rotina de todos, trabalhadores, gestores e 

usuários, ocasionando transtornos importantes no trabalho das equipes. 

De acordo com a experiência vivenciada durante o período de estágio, observou-se em 

diversos momentos situações de angústia e preocupação decorrentes do absenteísmo. Diante 

de equipes reduzidas, era necessário refazer o planejamento anterior e buscar alternativas para 

que o funcionamento do hospital não fosse prejudicado. Muitas vezes a solução era o 

deslocamento de funcionários de um setor para outro. Em contrapartida, tal situação, de modo 

geral causava sobrecarga de trabalho e insatisfação por parte dos trabalhadores do setor de 

origem destes funcionários. 

Assim, a partir destas observações, surgiram algumas indagações: Quais os motivos 

envolvidos nas ausências ao trabalho dos profissionais em suas atividades? As faltas podem 

estar relacionadas às atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho? Existe um turno de 
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trabalho onde o absenteísmo é mais frequente? É possível traçar um perfil para o 

absenteísmo? Que medidas poderiam ser tomadas para minimizar o absenteísmo?   

Tais indagações motivaram o desenvolvimento desta pesquisa, buscando contribuir 

com todos aqueles que estão envolvidos no processo, assim como, fornecer subsídios para 

acadêmicos(as) e pesquisadores(as), partindo da seguinte questão: Quais os principais fatores 

relacionados ao absenteísmo nos hospitais públicos? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar os principais fatores relacionados ao absenteísmo nos hospitais públicos 

descritos em artigos da Scielo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Identificar as principais causas de absenteísmo nos hospitais públicos. 

b) Apresentar os efeitos decorrentes do absenteísmo nos hospitais públicos.  

c) Assinalar possíveis medidas que possam contribuir para a redução do absenteísmo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para subsidiar a pesquisa, neste capítulo, serão apresentados os componentes teóricos 

necessários para a análise e discussão dos dados, quais sejam: Gestão de Pessoas; Gestão do 

Trabalho em Saúde e Absenteísmo. 

 

3.1 GESTÃO DE PESSOAS  

O mundo do trabalho está exposto às mudanças que ocorrem com freqüência e 

intensidade em nossa sociedade. Aspectos socioculturais, políticos, demográficos e aqueles 

relacionados à economia e tecnologia são fatores que impactam as organizações. Sendo assim, 

tais transformações, geram incertezas e imprevisibilidades. Neste contexto, surge o 

departamento de Recursos Humanos (RH) no século XIX, com a necessidade de calcular e 

controlar os registros dos trabalhadores na organização, verificando faltas e atrasos 

(CHIAVENATO, 2014). No que se refere aos estudos que circunscrevem a temática do 

absenteísmo, objeto deste trabalho, se relaciona, na atualidade, o campo da Gestão de Pessoas.  

Nesse contexto, segundo CHIAVENATO (2014 p. 1): 

 

Uma das áreas empresariais que mais sofre mudanças é a área de recursos humanos 

(RH). As mudanças são tantas e tamanhas que até o nome da área está mudando. Em 

muitas organizações, a denominação administração de recursos humanos (ARH) está 

sendo substituída por expressões como gestão de pessoas (GP), gestão com pessoas, 

gestão do talento humano, gestão de parceiros ou de colaboradores, gestão de 

competências, gestão do capital humano ou administração do capital intelectual. 

Diferentes nomes para representar um novo espaço e uma configuração da área. 

 

Ainda conforme o autor, em diversas organizações, no período da Revolução 

Industrial referia-se a esta área como relações industriais, e correspondia a uma visão 

burocratizada, encontrando seu auge na década de 1950. Em algumas organizações, esta 

mesma área era denominada de Administração de Recursos Humanos (ARH), caracterizada 

por uma visão mais dinâmica, porém generalista, e que prevaleceu até 1990. Em um ambiente 

contemporâneo, esta área é denominada de gestão de pessoas e refere-se a uma abordagem 

que tende a compreender as pessoas com suas habilidades e capacidades intelectuais.  

Na concepção de Marras (2009) a evolução histórica do processo da área de Recursos 

Humanos nas organizações passou por cinco fases diferentes, divididas em: 

• Contábil (1930): considerada a fase pioneira, onde os responsáveis preocupavam-se 

com os custos em primeiro lugar;  

• Legal (1930 a 1950): esta fase teve como referência a criação da Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT, por Getúlio Vargas. Esta legislação criou os direitos dos 
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trabalhadores, fazendo com que as organizações se preocupassem em seguir as leis 

trabalhistas.    

• Tecnicista (1950 a 1965): nesta fase houve mudança nos organogramas das 

organizações, resultando nos subsistemas de RH. O RH começou a se preocupar com 

o desempenho e eficiência dos trabalhadores, tornando-se responsável pelo 

recrutamento e seleção, treinamento, cargos e salários, higiene e segurança, benefícios, 

entre outros.  

• Administrativa (1965 a 1985): este período foi cenário de uma revolução dos 

trabalhadores, implementado pelas conquistas do movimento sindical. 

• Estratégica (1985 até os dias atuais): foi nesta fase que a figura do Gerente de 

Recursos Humanos obteve reconhecimento e passou a ser considerado uma função de 

nível estratégico.  

Desta maneira, a área de Gestão de Pessoas ganha destaque a partir da década de 80, 

quando começa a enfrentar inúmeros desafios, caracterizados de natureza ambiental e 

organizacional. Tais desafios estão relacionados à globalização da economia e ao avanço das 

comunicações e tecnologias, que por sua vez, propiciaram um ambiente competitivo (GIL, 

2001). Segundo CHIAVENATO (2010) entende-se que as organizações podem ser 

comparadas a organismos vivos, uma vez que, atuam de forma sistêmica com seus 

colaboradores e stakeholders, promovendo desenvolvimento constante por meio de suas 

ações. As organizações possuem relações de interdependência com seus colaboradores. Estes 

dedicam seu tempo e esforço em troca de remuneração e para atingir seus objetivos pessoais. 

Assim, as organizações necessitam das pessoas para realizar suas atividades fins e concretizar 

seus objetivos estratégicos.   

Compreende-se que sem pessoas não há organização e sem organização não há 

pessoas, cada uma das partes depende da outra, gerando uma relação de benefícios mútuos. 

Conforme Chiavenato (2010 p. 11) “a Gestão de Pessoas tem sido a responsável pela 

excelência das organizações bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, 

mais do que tudo, a importância do fator humano em plena Era da Informação.” De uma 

forma ampla, a gestão em si pode ser entendida como uma maneira de administrar, 

compreendendo um processo complexo que envolve a aplicação de várias terminologias, 

dentre uma delas: realizar de forma eficaz o processo administrativo. Esse processo integra de 

forma contínua quatro construtos do processo administrativo: planejamento, organização, 

direção e controle (BERGUE, 2010). 
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Segundo Lima (2008) o processo administrativo de uma empresa está diretamente 

relacionado à gestão, que por sua vez abrange o planejamento, organização dos processos, 

direção e controle dos recursos da organização possibilitando o alcance dos objetivos 

almejados pela instituição. De acordo com Oltramari et al. (2014, p. 3), nos dias atuais 

comumente pensa-se a administração “como um ato a ser efetuado com as pessoas, a despeito 

da resistência dos administradores mais tradicionais que insistem em pensar que administrar 

pessoas é responsabilidade apenas do setor de recursos humanos (RH)”. Almeida e Santos 

(2008, p.6) referem que: 

gerir pessoas está além da administração de recursos humanos e seus obsoletos 

enfoques de controle e disciplina, impondo uma capacidade quase metafísica de 

compreensão, conhecimento e motivação do gestor com seus colaboradores. Os 

modelos antigos de gestão de pessoas tornaram-se inadequados e ultrapassados às 

necessidades atuais da administração e, principalmente dos administrados, já que 

estes são percebidos como parceiros da organização e não meramente como custo e 

fator de produção como outrora. 

 

Nesta nova percepção o fator humano é valorizado e faz parte de um processo que vai 

além das questões financeiras e econômicas, envolvendo aspectos socioculturais. Para Davel e 

Vergara (2001) apud Lima (2008, p.22): 

 

Gestão de Pessoas é uma construção social que não deveria se resumir a um 

conjunto de políticas e práticas, nem ser definida como responsabilidade de um 

departamento ou função. Ela é definida como uma mentalidade, uma força 

constantemente renovada de pensar a atuação e as relações humanas nas 

organizações, reconhecendo o que é singular ao indivíduo, assim como o múltiplo, 

perpassado pela subjetividade, reafirmando a importância da pessoa na organização, 

como um ser sócio-histórico, capaz de criar e transformar a realidade. Os 

responsáveis pela Gestão de Pessoas devem objetivar a criação de vantagens tanto 

para as pessoas quanto para as organizações. 

 

Já para Machado (2008, p. 230) “pensar e formular na área da gestão passa a significar 

pensar e formular para um complexo e vasto mundo do trabalho, no qual os que produzem 

estes serviços e os que gerenciam estão em processo de integração e negociação”. Conforme 

Horta et al. (2012), nos dias de hoje, os teóricos da gestão de pessoas salientam que no 

processo para alcançar metas e realizar a tomada de decisões, as pessoas se fazem essenciais, 

na medida em que a busca de maior efetividade e competitividade organizacional acaba por se 

tornar um determinante estratégico.  

Deste modo, assim como os objetivos organizacionais e pessoais precisam ser 

contemplados, também se faz necessário considerar as pessoas como parceiras das 

organizações. Visto que os profissionais idealizam estratégias, colocando-as em prática, 

devem ser considerados sujeitos ativos que merecem respeito e valorização. Ademais, esta 
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temática se torna importante, a fim de contabilizar as perdas financeiras e sociais, verificando 

os custos que o absenteísmo pode causar nas organizações. 

3.2 GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 

Em 1988, com a carta magna da Constituição Federal Brasileira, instituiu-se o Sistema 

Único de Saúde (SUS). Desde então, a saúde é considerada direito de cidadania e dever do 

Estado, buscando assim, assegurar a redução de riscos e o acesso a todos os brasileiros aos 

serviços e ações de saúde por meio de políticas públicas, econômicas e sociais. (ALMEIDA; 

FERRAZ, 2008). 

Para Machado (2005), com o passar do tempo e o avanço no processo de consolidação 

do SUS, a área de Recursos Humanos passou por dois períodos distintos, os quais foram 

caracterizados pelas mudanças ocorridas na proposta de Reforma Sanitária, sendo o primeiro 

chamado de anti-reforma e o segundo, de reafirmação da reforma.  

O período anti-reforma compreende a década de 1990, marcada pela adoção dos 

preceitos neoliberais em detrimento aos da reforma sanitária. Este fato transformou a questão 

de Recursos Humanos naquela década, em um problema para a reforma sanitária, invertendo a 

lógica adotada até então, de que os trabalhadores são a peça-chave para a concretização do 

SUS. Já o segundo momento, denominado reafirmação da reforma, teve início com o novo 

governo, no ano de 2003, caracterizado pelo retorno aos princípios de que saúde e os 

trabalhadores que nela atuam são um bem público.  

Embora o termo ‘recursos humanos’, seja reconhecido na literatura mundial, não se 

referindo unicamente à sua conceituação clássica, a abordagem de gestão do trabalho 

representa melhor as relações de construção e consolidação do SUS (MOYSES; MACHADO, 

2010). Entende-se que mudanças na expressão sugerem também alterações no conceito e nas 

práticas de gestão, deste modo, pode-se verificar evidências em novas pesquisas e se há, de 

fato, mudança nas práticas de gestão do trabalho. 

Neste sentido, a Política da Gestão do Trabalho (PGT) direciona esforços no que se 

refere às necessidades de implantação de serviços que valorizem o trabalhador e o seu 

trabalho, bem como, fortaleça a estrutura organizacional dos serviços de saúde, visando a 

qualidade e melhoria das condições de trabalho, resultando em um atendimento humanizado e 

produtivo. 

Deste modo, em uma instituição de saúde o estudo do fenômeno absenteísmo requer 

pressupostos teóricos de natureza distintas e complementares, que vão desde os elementos que 

compõem o próprio fenômeno até áreas como gestão hospitalar, de pessoas e estratégica. 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/rechumsau.html
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A gestão do trabalho em saúde deve partir do entendimento de que a participação do 

trabalhador é fundamental para efetividade e eficiência dos serviços prestados em instituições 

hospitalares. (MACHADO, 2005). Neste sentido, o trabalhador deve ser visto como um 

agente transformador do ambiente em que atua, e não apenas um indivíduo que desenvolve 

tarefas previamente definidas pelos gestores. “Nessa abordagem, o trabalho deve ser visto 

com um processo de trocas, de criatividade, coparticipação e corresponsabilização, de 

enriquecimento e comprometimento mútuos”. (Brasil, 2009b, p. 28). 

O termo “gestão do trabalho” foi utilizado pela primeira vez na área de administração 

de empresas, em uma publicação de Fischer (1991). O texto trás como destaque a necessidade 

de valorização do trabalhador e ressalta a importância do trabalho e sua gestão como fator 

estratégico para o processo de modernização das organizações complexas. Ainda conforme a 

autora, tanto em nível institucional quanto organizacional, torna-se fundamental repensar a 

política de Gestão no Brasil (FISCHER, 1991). 

Para Arias et al. (2006, p. 119):  

A gestão do trabalho é, pois, uma questão que tem merecido, na atualidade, a devida 

atenção por parte de todas as instituições que buscam a correta adequação entre as 

necessidades da população usuária e seus objetivos institucionais. Pensar em gestão 

do trabalho como eixo da estrutura organizacional dos serviços de saúde significa 

pensar estrategicamente, uma vez que a produtividade e a qualidade dos serviços 

oferecidos à sociedade serão, em boa parte, reflexos da forma e das condições com 

que são tratados os que atuam profissionalmente na organização. 

  

De modo geral, pode-se afirmar que existe consenso entre os autores de que gestão do 

trabalho em saúde refere-se ao trabalhador e seu trabalho, incluindo a valorização de ambos 

por meio da regulação do processo de trabalho com condições adequadas e sua 

desprecarização. Envolve toda a vida funcional do trabalhador, desde o seu ingresso no 

mercado de trabalho até a garantia dos direitos trabalhistas, perpassando a capacitação, 

formação, participação nos processos de trabalho e nas formulações de políticas, contribuindo 

para sua desalienação. Neste sentido, para Pierantoni (2001) a autonomia profissional está 

relacionada tanto à autonomia técnica quanto à política e econômica, com modelos mais 

democráticos de relações interpessoais com a participação de todos, mesmo que estes 

assumam papéis decisórios distintos. 

Conforme Nogueira (2002), a gestão do trabalho em saúde pode ser considerada como 

uma ação de âmbito macrossocial, sob a responsabilidade do Estado, e mesossocial, 

envolvendo sindicatos, associações, entidades e instituições, cujos efeitos incidem sobre os 

usuários, os trabalhadores, os gestores dos serviços e do sistema, ou seja, contemplando 

também a dimensão microssocial. 
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Scherer et al. (2009, p. 725), afirmam que concernente à gestão do trabalho em saúde, 

os principais desafios referem-se  

à relação entre sujeitos individuais e coletivos; à história das profissões de saúde e o 

seu exercício no cenário do trabalho coletivo institucionalizado e à complexidade do 

jogo político econômico que delimita o cenário das situações de trabalho. 

  

Deste modo, para o funcionamento efetivo das organizações, a gestão do trabalho na 

saúde deve ser tratada como área estratégica e fundamental, no que diz respeito ao 

atendimento das demandas reais, com estratégias de gestão mais flexíveis e participativas, que 

incentivem e valorizem a atividade formal e o desenvolvimento de uma estrutura que ofereça 

condições e ferramentas para que os profissionais e gestores desenvolvam novas 

competências para atender tais demandas. Estes desafios são vistos como multidimensionais, 

perpassando dificuldades dos profissionais e das instituições e afetam também as esferas 

política e econômica. 

 

3.3 ABSENTEÍSMO 

O termo absenteísmo, também chamado de ausentísmo, inicialmente foi utilizado para 

se referir aos proprietários rurais que abandonavam suas terras para viver na cidade. No 

período industrial, este conceito passou a ser atribuído as pessoas que faltavam no ambiente 

de trabalho (Quick & Laperlosa, 1982). 

Para Chiavenato (2002, p. 190): “o absenteísmo é uma expressão utilizada para 

designar as faltas ou ausências dos empregados ao trabalho”. Entende-se que, independente 

do motivo, é o somatório dos períodos em que os funcionários se encontram ausentes da 

organização. Sancinetti (2011, p. 1008) diz que: “o absenteísmo refere-se à freqüência ou 

duração do tempo de trabalho perdido quando os profissionais não comparecem ao trabalho e 

corresponde às ausências quando se esperava que os mesmos estivessem presentes”. 

Estudos citados por Lee e Eriksen (1990) indicam que o absenteísmo é inversamente 

proporcional à satisfação no trabalho, e a ausência pode ser considerada uma forma de se 

afastar de pequenas situações indesejáveis. A observação de fatores como condições de 

trabalho, natureza da supervisão, estilos de liderança, participação na tomada de decisões e 

relacionamentos profissionais podem ajudar a entender o impacto do absenteísmo nas 

organizações. 

Já para Costa (1971, p.842) “absenteísmo é o conjunto das ausências intencionais dos 

sujeitos e de caráter repetitivo excluindo, deste modo, as ausências por férias, por luto, por 

gravidez, ou por sanções disciplinares”. No contexto desta pesquisa percebe-se que, de modo 
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geral, o absenteísmo acaba prejudicando o andamento do serviço, não só trazendo custos para 

a instituição, como também, sobrecarrega e estressa o trabalhador presente e acaba 

prejudicando a assistência que deve ser prestada aos usuários do hospital.    

Segundo Melle (1996) grandes e pequenas instituições são afetadas pelo absenteísmo 

nas dimensões sociais, econômicas e humanas, causando efeito em três níveis: para a 

instituição, pois é um obstáculo para alcançar seus objetivos e pode encarecer o produto final, 

dificultando o planejamento; para o trabalhador, uma vez que causa tensões entre a equipe, 

podendo gerar a diminuição de percepções econômicas e aumentar a sobrecarga de trabalho; e 

a sociedade, por causar aumento de custos aos produtos, além de influenciar um aumento de 

despesas para a Seguridade Social. 

Nogueira e Azevedo (1982), afirmam que, no Brasil, várias são as dificuldades 

encontradas para estudar e quantificar o absenteísmo por doenças e como conseqüência não 

há como precisar o ônus econômico acarretado pelas ausências ao trabalho. Seus efeitos são 

negativos, e se refletem na diminuição da produção, nos indicadores de qualidade e na 

economia.  

O absenteísmo pode ser definido como voluntário e involuntário. O absenteísmo 

voluntário tem como característica as ausências programadas, ou seja, férias e folgas as quais 

são ausências previstas. Já o absenteísmo involuntário decorre das faltas não previstas, isto é, 

das ausências que não foram programadas, tais como casos referentes a problemas de saúde 

ou problemas pessoais (MALLADA, 2004). 

Para Quick e Lapertosa (1982) o absenteísmo está dividido em cinco classes: 

a) absenteísmo voluntário: é ausência voluntária ao trabalho por razões particulares, 

não justificadas por doenças e sem amparo legal; 

b) absenteísmo por doença: inclui todas as ausências por doenças ou procedimentos 

médicos, excluindo-se os acidentes de trabalho; 

c) absenteísmo por patologia profissional: compreende as ausências por acidentes de 

trabalho ou doenças ocupacionais; 

d) absenteísmo legal: aquelas faltas ao serviço amparadas em leis, como na gestação, 

licença gala e nojo, doação de sangue, serviço militar e etc; 

e) absenteísmo compulsório: é o impedimento ao trabalho, ainda que o trabalhador não 

o deseje, por suspensão imposta pelo patrão, por prisão ou outro impedimento que 

não lhe permita chegar ao local de trabalho. 

Inúmeras são as razões relacionadas ao absenteísmo para além das doenças e que 

envolvem valores e costumes da sociedade (Pires et al., 2004). Chiavenato (1991) estabelece 
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as principais causas de absenteísmo como: doença de fato comprovada e não comprovada, 

motivos de natureza familiar, atrasos involuntários por razão de força maior, faltas voluntárias 

por razões pessoais, dificuldades e problemas financeiros, baixa motivação para trabalhar, 

supervisão precária e inadequadas políticas da organização. O autor assevera que cada 

indivíduo possui características específicas e está sujeito a situações particulares, o que torna 

as causas do absenteísmo pulverizadas. 

 Conforme McDonald e Shaver (1981 apud ARAÚJO, 2012) no que tange às causas, o 

absenteísmo foi classificado em três grupos: 

a) causas intrínsecas: aquelas relacionadas à natureza e condições do trabalho, refletindo 

diretamente na satisfação do trabalhador. Podem ser decorrentes da sobrecarga e 

característica do trabalho, exaustão física, supervisão ineficiente, falta de controle, 

dentre outras; 

b) causas extrínsecas: aquelas relacionadas às políticas de pessoal (chefias condolentes 

com os faltosos; falta de canais de comunicação com a administração; baixos salários 

e condições de trabalho etc.); 

c) causas de personalidade: que estão relacionadas ao comportamento do trabalhador 

(trabalhador com problemas pessoais e/ou familiares; dependentes químicos; 

hipocondríacos, desmotivados; com dificuldade de conviver em grupos, que criam 

conflitos, etc.).  

Além disso, em muitas situações, as causas do absenteísmo não estão ligadas somente 

aos funcionários, mas associadas à própria organização, à supervisão deficiente, as condições 

desagradáveis dos processos de trabalho, a desfamiliaridade do trabalhador com a organização 

e a influência psicológica que as políticas organizacionais causam na vida dos trabalhadores.                  

Ferreira et al. (2012, p. 260) destacam que: 

Além de aspectos relacionados diretamente à saúde, diversos fatores determinam 

ausências ao trabalho, como a cultura organizacional, a ausência de estratégias de 

valorização do trabalhador, burnout e estresse, o ambiente psicossocial desfavorável, 

a insatisfação com o trabalho, a condição socioeconômica dos trabalhadores, a 

ausência de controle sobre o trabalho e o baixo apoio social no trabalho. 

 

Para Meira (1982) os fatores que influenciam diretamente e indiretamente o 

absenteísmo são classificados em três grupos: 

a) aspectos naturais como condições climática e epidemiológicas; 

b) aspectos socioeconômicos como conjuntura econômica, sexo, idade, estado civil, 

categoria profissional, tempo de empresa, condições de trabalho e nível salarial; 
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c) aspectos relacionados à própria empresa, ou seja, política organizacional, 

disponibilidade de pessoal, porte, supervisão, chefia e benefícios implantados nas 

áreas de assistência médica, condução e alimentação. 

 Segundo Silva (2014) o absenteísmo causa não somente custos diretos, como também 

indiretos, resultando em menor produtividade, aumento dos custos, desorganização das 

atividades e diminuição da eficiência dos resultados obtidos, caracterizando-se como um 

grande obstáculo para os gestores. Pawlina et al. (2009) salientam que esse problema se torna 

crucial e complexo, pois o fato das causas do absenteísmo estarem associados a diversos 

fatores, acaba por tornar difícil seu gerenciamento, tanto para gestores de organizações 

públicas, quanto privadas. 

3.3.1 Cálculo do Índice de Absenteísmo 

Segundo Chiavenato (2002, p. 192) “o índice de absenteísmo reflete a percentagem do 

tempo não trabalhado em decorrência das ausências em relação ao volume de atividade 

esperada ou planejada em determinado período de tempo”. Deste modo, é possível calcular o 

índice com a seguinte fórmula: 

 

 

Índice de 

absenteísmo  

 

= nº de homens / dias perdidos por ausência ao trabalho 

Efetivo médio x nº de dias de trabalho 

 

X 100 

 

 Muitas organizações buscam abordar o absenteísmo de forma refinada e sofisticada, 

atribuindo atrasos e meias-faltas ao cálculo, além de substituir dias por horas 

(CHIAVENATO, 2002). Esta forma de mensuração pode ser expressa pela seguinte fórmula: 

 

 

Índice de 

absenteísmo  

 

=     Total de homens / horas perdidas       

     Total de homens / horas trabalhadas 

 

X 100 

 

Desta maneira, o autor sugere duas abordagens complementares: 

a) índice de absenteísmo sem afastados: refere-se ao pessoal em atividade normal, 

considerando-se apenas as faltas e os atrasos transformados em horas, mas 
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relacionados com: faltas justificadas por motivos médicos; faltas por motivos médicos 

não justificadas; e atrasos por motivos justificados ou não justificados; 

b) índice de absenteísmo com afastados: é um índice puro, relativo ao pessoal afastado 

por um período de tempo prolongado, incluindo ausências legalmente amparadas 

como: férias; licenças de toda espécie; e afastamento por doenças, por maternidade e 

por acidentes de trabalho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo compreende os procedimentos metodológicos adotados para realizar a 

análise dos principais fatores relacionados ao absenteísmo nos hospitais públicos descritos em 

artigos em português publicados na base de dados do Scielo. No que concerne ao 

delineamento da pesquisa, a mesma consiste em um estudo de abordagem qualitativa de 

caráter exploratório.  

A pesquisa qualitativa tem o objetivo principal identificar e descrever de forma 

minuciosa a realidade, aprofundando os conhecimentos sobre o objeto em estudo (GIL, 2002). 

Para Minayo (2001), tal pesquisa compreende um universo de fenômenos que não podem ser 

abordados como operacionalização de variáveis. Esses fenômenos correspondem a um espaço 

mais profundo das relações, como motivos, crenças, valores e atitudes. 

Com relação a pesquisa exploratória Selltiz et al. (1967, p. 63) destacam que a 

mesma: 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos 

casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 

de exemplos que "estimulem a compreensão". 

 

Os dados e materiais utilizados para esta pesquisa foram obtidos através de pesquisa 

bibliográfica. Segundo Gil (2002) as pesquisas bibliográficas são elaboradas com base em 

material já publicado com objetivo de analisar posições diversas a respeito de determinado 

assunto através de livros, artigos científicos, revistas, jornais, teses, dissertações, anais de 

eventos científicos, assim como materiais disponibilizados pela internet. 

Para fins desta pesquisa foram utilizada as base de dados da ScientificElectronic 

Library Online (SciELO), usando como palavras chave os termos “absenteísmo” e 

“instituições hospitalares públicas”. Para delimitação da busca, limitou-se aos artigos 

publicados em língua portuguesa, entre os anos de 2010 e 2020, sendo que tal busca originou 

47 documentos. A partir da leitura dos resumos foram eliminados as duplicatas e os artigos 

que não possuíam relação com a temática proposta: absenteísmo nas instituições hospitalares 

públicas. O conjunto de artigos analisados compreendeu a 13 artigos para análise 

bibliográfica.  

Para a organização dos resultados encontrados foi utilizado o uso de quadros e do 

software Wordclouds, e para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de 
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conteúdo, que tem como objetivo interpretar as informações disponibilizadas, relacionando-as 

com dados secundários e com as teorias. Para Bardin (1977), a análise de conteúdo consiste 

em um conjunto de técnicas para analisar as comunicações obtidas através das mensagens 

durante a pesquisa, buscando, de forma sistemática e objetiva a descrição das informações 

contidas nas mensagens, podendo assim deduzir e interpretar o conhecimento disponibilizado 

nas mesmas. 
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5 RESULTADOS  

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa. A partir das buscas e critérios de 

exclusão obteve-se um total de 13 artigos, os quais foram analisados e constam sumarizados 

no Quadro 1 a seguir. 

Quadro 1 - Sumarização dos artigos selecionados na busca 

Artigo Título Autoria Ano Objetivo Metodologia 

1 
Fatores associados ao 

absenteísmo-doença de 

trabalhadores da saúde: 

revisão de escopo 

Garcia de 

Paiva, L. et 

al. 

2020 

Identificar os fatores 

associados ao absenteísmo-

doença de trabalhadores da 

saúde 

Revisão de escopo 

2 

Associação entre carga 

de trabalho e 

absenteísmo de 

profissionais de 

Enfermagem de nível 

médio 

Feldhaus, C. 

et al. 
2019 

Verificar a associação entre 

absenteísmo e carga de 

trabalho da equipe de 

enfermagem de nível médio 

em uma Unidade de 

Terapia Intensiva 

Estudo transversal, 

retrospectivo, de 

fonte documental e 

abordagem 

quantitativa 

3 

 Absenteísmo na equipe 

de enfermagem em 

serviços de emergência: 

implicações na 

assistência 

Ferro, D. et 

al. 
2018 

Analisar a percepção da 

equipe de enfermagem 

sobre as condições 

geradoras de absenteísmo 

em unidades de urgência e 

emergência 

Estudo qualitativo, 

realizado por meio 

de entrevistas 

individuais, 

semiestruturadas 

4 

Fatores de risco para 

absenteísmo de curta 

duração em um hospital 

de médio porte 

Duarte, A. C. 

M. et al. 
2017 

Investigar a associação 

entre a prevalência de 

absenteísmo-doença e as 

características individuais, 

os hábitos e o estilo de 

vida, o estado de saúde e as 

condições de trabalho entre 

trabalhadores de um 

hospital filantrópico de 

médio porte 

Estudo transversal 

com amostra 

probabilística 

5 

Absenteísmo por 

transtornos mentais em 

trabalhadores de saúde 

em um hospital no sul 

do Brasil 

Santana, L. 

L. et al. 
2016 

Descrever o perfil de 

adoecimento por 

transtornos mentais e 

comportamentais em 

trabalhadores de saúde de 

um hospital de ensino no 

sul do Brasil 

Pesquisa 

quantitativa, 

epidemiológica 

transversal 

retrospectiva 

6 

Absenteísmo do pessoal 

de enfermagem: 

decisões e ações de 

enfermeiros gerentes 

Kurcgant, P. 

et al. 
2015 

Medir absenteísmo entre 

enfermeiros e técnicos / 

auxiliares de enfermagem 

em três hospitais e explorar 

possíveis decisões de 

gestão por gerentes de 

enfermagem 

Estudo quantitativo, 

qualitativo.  

7 

 O absenteísmo - doença 

da equipe de 

enfermagem de um 

hospital universitário 

Marques, D. 

O. et al. 
2015 

Analisar o absenteísmo-

doença da equipe de 

enfermagem. 

Estudo 

retrospectivo, com 

abordagem 

quantitativa 
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8 

Fatores relacionados ao 

absenteísmo por doença 

entre trabalhadores de 

Enfermagem 

Bargas, E. B. 

et al. 
2014 

Avaliar a associação do 

absenteísmo por doença 

com o perfil 

sociodemográfico e 

relacioná-lo ao trabalho dos 

profissionais de 

enfermagem. 

Estudo descritivo 

exploratório 

9 

Cargas de trabalho, 

processos de desgaste e 

absenteísmo-doença em 

enfermagem 

Mininel, V. 

A. et al. 
2013 

Analisar as cargas de 

trabalho, processos de 

desgaste e absenteísmo por 

doença entre trabalhadores 

de enfermagem de um 

hospital universitário 

Estudo descritivo, 

transversal, com 

abordagem 

quantitativa 

10 

Abordagem 

multifatorial do 

absenteísmo por doença 

em trabalhadores de 

enfermagem 

Ferreira, R. 

C. et al. 
2012 

Analisar fatores associados 

ao absenteísmo por doença 

autorreferido em 

trabalhadores de 

enfermagem. 

Estudo transversal 

em três hospitais 

públicos 

11 

Absenteísmo-doença, 

modelo demanda-

controle e suporte 

social: um estudo caso-

controle aninhado em 

uma coorte de 

trabalhadores de 

hospitais, Santa 

Catarina, Brasil 

Santos, K. et 

al. 
2011 

 

Identificar a contribuição 

do Modelo Demanda-

Controle (MDC) e do 

suporte social no trabalho 

sobre as LTS nos 

trabalhadores de hospitais 

da SES/SC, Brasil. 

 Estudo de caso 

12 

Taxa de absenteísmo da 

equipe de enfermagem 

como indicador de 

gestão de pessoas 

Sancinetti, T. 

R. et al. 
2011 

Analisar a taxa de 

absenteísmo dos 

profissionais de 

enfermagem em um 

hospital público de ensino. 

Pesquisa descritiva, 

exploratória, de 

abordagem 

quantitativa 

13 

Absenteísmo na 

enfermagem: uma 

revisão integrativa 

Martinato, M. 

C. et al. 
2010 

Conhecer as produções 

científicas nacionais de 

2003 a 2008, abrangendo o 

tema absenteísmo dos 

profissionais de 

enfermagem. 

Revisão integrativa 

Fonte: Autora (2020). 

 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que em todos os anos houve pelo 

menos uma publicação que abordou o tema da presente pesquisa, com exceção dos anos 2011 

e 2015, onde se obteve dois documentos. Deste modo, evidencia-se que tal temática está 

presente no meio científico, e que o interesse dos pesquisadores por este tema é constante. Os 

artigos selecionados utilizaram diferentes metodologias para o seu desenvolvimento, entre 

eles, pesquisas de cunho descritivo exploratório, com abordagens quantitativas e qualitativas. 

Verificou-se também, dois estudos de revisão e um estudo de caso. 

Com o objetivo de visualizar as temáticas abordadas nos artigos selecionados, para 

uma análise aproximativa dos resultados, elaborou-se uma nuvem de palavras por meio do 
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software Wordclouds. O texto utilizado para gerar a imagem consistiu nos títulos, palavras-

chave e resumos dos artigos. A Figura 1 apresenta a ocorrência de palavras nos artigos que 

compõem o portifólio de análise deste estudo. 

Figura 1 – Termos com maior ocorrência entre os artigos selecionados 

 

Fonte: Autora (2020). 

 A partir da Figura 1 pode-se observar a evidência de alguns termos que permitem 

realizar inferências gerais. Com exceção do termo “absenteísmo”, que é o tema principal dos 

artigos selecionados, outras palavras também apareceram, como “ausência”, significando a 

falta do funcionário no ambiente de trabalho, “fatores” caracterizando os motivos para a 

ocorrência do absenteísmo. Algumas causas também ficaram em evidência, como 

“transtornos mentais”, mostrando uma das características comportamentais do “adoecimento” 

dos trabalhadores, e “doença” que engloba grande parte das justificativas dos afastamentos.  
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A palavra “condições” teve várias ocorrências, o que pode estar relacionado ao 

ambiente de trabalho, como condições precárias para o desenvolvimento das atividades, bem 

como condições apropriadas para o bom funcionamento dos hospitais. No que se refere a 

carga de trabalho, o termo “demanda” sugere que o alto nível de exigência no ambiente 

hospitalar é um fator que ocasiona o desgaste da saúde dos colaboradores. As palavras 

“hospital”, “enfermeiros”, “equipes”, e “unidades” refletem os estudos que observaram 

principalmente a categoria que compõe as equipes de enfermeiros nas instituições de saúde. 

Procurou-se identificar nos artigos selecionados os motivos do absenteísmo, bem 

como os fatores relacionados e que foram agrupados em três grandes categorias, quais sejam: 

Fatores Interpessoais; Fatores Individuais; e, Fatores ambientais e Organizacionais. No 

Quadro 2 são apresentados tais resultados.  

Quadro 2 – Motivos e fatores relacionados ao absenteísmo 

Artigo/Motivos 

e Fatores 

Motivos das Ausências  Fatores Interpessoais Fatores 

Individuais  

Fatores ambientais 

e organizacionais 

Artigo 1 X Autonomia/ Estresse / 

Relação no ambiente de 

trabalho 

Características 

demográficas/ 

Pessoais/ Saúde e 

bem-estar 

Turno e carga 

horária/ Relação com 

a chefia/ 

Rotatividade 

Artigo 2 X X X Turno e Carga de 

trabalho 

Artigo 3 X Relação no ambiente de 

trabalho 

X Plano de Carreira/ 

Infraestrutura 

Artigo 4 Doença ocupacional/ 

Desgaste físico e 

psicológico 

X X Carga de trabalho/ 

Infraestrutura 

Artigo 5 Transtornos mentais e 

comportamentais 

X Características 

demográficas/ 

Pessoais/ Saúde e 

bem-estar 

Carga de trabalho/ 

Infraestrutura  

Artigo 6 Doença ocupacional Relação no ambiente de 

trabalho 

Características 

demográficas 

Plano de Carreira / 

Relação com a chefia 

Artigo 7 Doenças do sistema 

osteomuscular e do 

tecido conjuntivo/ 

Transtornos mentais e 

comportamentais 

Estresse/ Relação no 

ambiente de trabalho 

Características 

demográficas 

X 

Artigo 8 X Relação no ambiente de 

trabalho 

Características 

demográficas 

Turno e carga de 

Trabalho/Relação 
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com a chefia 

Artigo 9 Doenças do sistema 

osteomuscular/Doença 

ocupacional/Transtornos 

mentais e 

comportamentais 

Relação no ambiente de 

trabalho 

Características 

demográficas 

Turno e carga de 

Trabalho/Relação 

com a chefia 

Artigo 10 Doenças 

osteomusculares 

X Características 

demográficas 

Carga de trabalho 

Artigo 11 Doenças do sistema 

osteomuscular/Doença 

ocupacional/Transtornos 

mentais e 

comportamentais 

Relação no ambiente de 

trabalho 

Características 

demográficas 

X 

Artigo 12 X Relação no ambiente de 

trabalho 

Características 

demográficas  

Carga de trabalho 

Artigo 13 Doenças 

osteomusculares/Doença 

ocupacional/Transtornos 

mentais e 

comportamentais 

Relação no ambiente de 

trabalho 

X X 

Fonte: Autora (2020). 

Como evidenciado no Quadro 2, em alguns artigos não foi possível identificar a causa 

dos afastamentos, bem como, os fatores relacionados aos mesmos. Deste modo, os resultados 

levaram em consideração somente as informações disponibilizadas nos artigos. 

A partir dos artigos selecionados, foi possível identificar que a maioria dos motivos do 

absenteísmo dos profissionais da saúde estão relacionados às doenças do sistema 

osteomuscular, transtornos mentais e comportamentais, bem como doenças ocupacionais, 

originadas do desgaste físico e psicológico. No que concerne aos fatores causadores de tais 

doenças, foi possível agrupá-los em três grupos, fatores interpessoais, fatores individuais, 

fatores organizacionais e ambientais. 

A categoria de fatores interpessoais compreende as relações no ambiente de trabalho, 

entre elas problemas de relacionamento entre os profissionais, o que inclui a falta de suporte 

dos colegas de trabalho e um possível baixo nível de trabalho em equipes. Inclui-se também, a 

falta de organização no andamento das atividades, bem como as condições do ambiente de 

trabalho insalubres ao qual o trabalhador é exposto, ocasionando desgaste físico e mental. 

Quanto aos fatores individuais, estes compreendem as características demográficas de 

cada colaborador, assim como a situação de saúde dos mesmos, incluindo doenças pré-

existentes e problemas físicos. Nas características demográficas incluem-se, informações 
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como, sexo, idade, estado civil, cargo, faixa salarial e tempo na instituição. Foi possível 

identificar que os profissionais mais propensos a faltar o trabalho são mulheres, casadas, com 

menor idade e tempo na instituição, assim como aqueles que possuem menores faixas salariais 

e cargos de menor nível de escolaridade.  

No que se refere aos fatores organizacionais e ambientais, estes englobam as 

características intrínsecas à organização, ou seja, as condições fornecidas pela instituição para 

que as atividades sejam desenvolvidas. Entre os fatores causadores de ausências foram 

identificados o turno e carga horária de trabalho. Muitas vezes a carga de trabalho é exaustiva, 

aliada aos turnos que não favorecem o bem estar dos profissionais. Outro fator que se 

destacou foi o relacionamento entre chefia e colaborador, que não observa as necessidades e 

individualidade de cada um.  

Os artigos analisados evidenciam ainda que os profissionais sentem falta de maior 

valorização por parte da organização, mencionando necessidade de plano de carreira, bem 

como aumento salarial. A infraestrutura no ambiente de trabalho também se destacou, pois se 

identificou que a falta de equipamentos, comunicação ineficaz, pouco efetivo de pessoas e 

trocas de setor contribuem para o desinteresse em relação ao trabalho. Os fatores ambientais e 

organizacionais são os que mais impactam a assiduidade dos colaboradores, pois acabam 

desencadeando, os elementos que contemplam os fatores individuais e interpessoais. Deste 

modo, o gerenciamento da instituição e dos processos de trabalho é ponto fundamental para a 

minimização dos casos de ausência ao trabalho. 

A partir destes resultados, verificou-se também que o absenteísmo tem grandes 

impactos em três dimensões: na sociedade, na instituição hospitalar e na vida do trabalhador. 

As ausências impactam diretamente no dia-a-dia do trabalho em instituições hospitalares 

aumentando a carga de trabalho e o nível de estresse dos profissionais, interferindo 

diretamente na diminuição da produtividade e aumento da incidência de doenças nos mesmos.  

Tais fatores acarretam maiores custos para as instituições, pois estas precisam 

contratar novos trabalhadores ou ainda aumentar os custos operacionais, gastos com horas 

extras, assim como comprometem a qualidade da assistência prestada ao paciente. Por fim, os 

impactos afetam diretamente a sociedade, que é prejudicada no atendimento em ambientes 

hospitalares e são penalizados também enquanto financiadores do sistema público de saúde, 

por meio de impostos governamentais. As repercussões nestas três dimensões elencadas serão 

abordadas na próxima secção. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A partir da leitura e da análise dos artigos selecionados foi possível identificar que o 

absenteísmo está relacionado a pelo menos três fatores:  a saúde do trabalhador, hospital 

público e sociedade.  

 

6.1 FATORES RELACIONADOS AO ABSENTEÍSMO PARA A SAÚDE DO 

TRABALHADOR 

Como parte fundamental e necessária na vida do ser humano, o trabalho sempre esteve 

associado ao dia-a-dia e à vida das pessoas. Direta ou indiretamente, é influenciado por 

fatores econômicos, políticos, sociais e culturais (KAWABE et. al, 2015). 

A análise dos artigos permitiu identificar as diversas doenças relacionadas ao 

absenteísmo nos hospitais públicos. As doenças com maior ocorrência foram do sistema 

osteomuscular, transtornos mentais e comportamentais, assim como doenças ocupacionais, 

ocasionadas por desgaste físico e psicológico.  

As doenças do sistema osteomuscular estão entre as que mais ocasionam absenteísmos 

entre os trabalhadores da saúde (FERREIRA et al., 2011; COSTA et al. 2009). Para Marques 

et al. (2015), as características que envolvem o trabalho das equipes que atuam nos ambientes 

hospitalares, propiciam maior propensão a desenvolver doenças osteomusculares, os autores 

mencionam ainda que tais profissionais precisam adaptar o ambiente de trabalho com o intuito 

de minimizar os riscos para a saúde. Segundo Lelis et al. (2012), os trabalhadores de 

enfermagem são os trabalhadores que mais desencadeiam afastamentos por Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). Deste modo, os achados da pesquisa 

vão ao encontro a outros estudos disponíveis na literatura cientifica. 

No que se refere aos transtornos mentais e comportamentais, verifica-se que grande 

parte das ausências no trabalho são ocasionadas por tal adoecimento, aliados a grandes cargas 

de estresse (DAGGET et al. 2016; ENNS et al. 2015). Para Wilson et al. (2011) e Albini et al. 

(2011), problemas emocionais também intensificam o quadro de saúde dos trabalhadores, 

gerando maiores graus de absenteísmo. Além disso, verifica-se que o espaço físico onde os 

profissionais atuam pode agravar os transtornos mentais (FERREIRA et al. 2012). Da mesma 

forma nos artigos analisados, os transtornos mentais e comportamentais foram identificados 

como impulsionadores do absenteísmo dos profissionais que atuam nos ambientes 

hospitalares públicos. 

Conforme evidenciado, as doenças que originam o absenteísmo estão diretamente 

relacionadas a três grupos de fatores, entre eles os fatores interpessoais. Estes fatores se 
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referem aos aspectos do ambiente de trabalho, como a relação entre os colegas, bem como o 

ambiente em que estes estão expostos. Para Salvagioni (2017) e Mudaly et al. (2015), as 

questões que envolvem a relação entre colegas de trabalho, bem como o contato com os 

pacientes caracterizam-se como as maiores geradoras de absenteísmo em ambientes 

hospitalares. 

O absenteísmo também traz consequências para a saúde do trabalhador, pois este está 

sempre exposto a problemas de ordem física e psicológica que afetam os trabalhadores, sejam 

os faltantes ou os que atuam efetivamente. Além disso, os trabalhadores que se ausentam têm 

prejuízos financeiros, reduzindo seus benefícios e salários (COOPER; DEWE, 2008).  

Quanto a equipe de trabalho, esta também sofre com o absenteísmo pois este gera 

sobrecarga aos trabalhadores presentes. Além de causar transtornos na organização das 

atividades, fragilizando a atenção prestada ao paciente, acaba desmotivando os funcionários 

que são realocados ou ficam com uma carga maior de trabalho (FERRARO, 2016; 

TOFFOLETTO, 2018). Tais situações geram uma cascata de problemas, pois mais 

colaboradores podem adoecer intensificando ainda mais o absenteísmo (ABREU, 2014). 

 

6.2 FATORES RELACIONADOS AO ABSENTEÍSMO PARA OS HOSPITAIS 

PÚBLICOS  

 Verifica-se que o absenteísmo também está diretamente relacionado aos fatores 

organizacionais e ambientais, pois muitas vezes a instituição não oferece um ambiente 

favorável aos seus trabalhadores. Em alguns estudos verificou-se que o ambiente hospitalar é 

um fator que agrava o absenteísmo, principalmente a falta de materiais adequados e 

equipamentos (MUDALY et al. 2015). Para Lund e Labriola (2009), os afastamentos do local 

de trabalho têm relação com a cultura organizacional, e insatisfação dos trabalhadores com a 

função ou carga horária. A instituição tem papel fundamental na elaboração de ações que 

minimizem o afastamento dos profissionais, pois verifica-se que os processos de trabalho 

deficientes, desmotivação, condições desfavoráveis no trabalho e falta de integração entre 

colaboradores e a organização agravam a ocorrência do absenteísmo (SILVA; MARZIALE, 

2000). 

Estudos mostram que os salários defasados também são motivo de insatisfação dos 

trabalhadores, levando estes a desenvolverem atividades em mais de uma instituição, 

intensificando a carga de trabalho exercida, aumentando o estresse e impactando diretamente 

na qualidade de vida dos profissionais (SOMENSE; DURAN, 2014; VERSA; MATSUDA, 

2014). Para Oliveira (2015), os rodízios constantes de horários, jornadas de trabalho 
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exaustivas, pluralidade de funções, horas extras e sobrecarga são grandes influenciadores das 

ausências dos colaboradores nas instituições hospitalares. Além disso, ausência de estratégias 

de valorização do trabalhador e baixo apoio social no trabalho contribuem para o aumento 

deste fenômeno (DAVEY et al., 2009; GRIEP et al. 2010). Deste modo, a instituição é 

responsável por tais insatisfações, sendo a causadora direta e indireta do absenteísmo. Alves 

(1996) e Anselmi, Angerami e Gomes (1997) asseveram que a causa do absenteísmo tem 

relação direta com as condições de trabalho nas instituições.  

 

6.3 FATORES RELACIONADOS AO ABSENTEÍSMO PARA A SOCIEDADE  

 O absenteísmo tem fortes consequências para a sociedade de modo geral. Para 

Pennatti et al. (2006) a falta dos profissionais gera alto custo às instituições, diminuindo a 

produtividade nos indicadores de qualidade e na economia. Os mesmos autores destacam que 

tais custos já justificariam a necessidade de realizar ações preventivas para controlar tais 

perdas. 

Este fenômeno gera problemas em todas as áreas de atuação, pois a falta de um 

profissional causa uma desestruturação na equipe de trabalho, diminuindo o contingente, e 

consequentemente prejudicando a qualidade do serviço prestado. Para Cooper e Dewe (2008), 

a instituição arca com custos para gerenciar os problemas decorrentes do absenteísmo, gastos 

com horas extras, contratação de substitutos, redução na quantidade e qualidade dos serviços 

prestados. 

As repercussões deste fenômeno na área da saúde têm grande impacto sobre a 

produtividade e efetividade dos atendimentos, além de agravar a situação econômica e 

financeira do sistema de saúde, afetando diretamente a saúde de toda a população que 

depende deste tipo de serviço, e que por meio de impostos custeia o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

O absenteísmo influencia direta e indiretamente na assistência e gastos gerais de 

saúde, pois além de prejudicar a saúde dos colaboradores, têm impactos econômicos 

relevantes, gerando custos elevados à seguridade social (HANEBUTH et al.2006;  

KIVIMÄKI et al., 2003). Além disso, Cullati et al. (2017) e Mbombi et al. (2018), 

mencionam em seus estudos que além de gerar gastos com a saúde, a ausência dos 

trabalhadores causa a descontinuidade do cuidado, impactando no menor número de 

funcionários ativos para atendimento. Deste modo, a sociedade como um todo passa a ter 

perdas, que poderiam ser evitadas se ações de redução do absenteísmo fossem implantadas 

por parte das instituições. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo teve como objetivo analisar os principais fatores relacionados ao 

absenteísmo nas instituições hospitalares públicas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

descritiva exploratória, utilizando as publicações disponíveis na base de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO).  

 De acordo com os estudos analisados identificou-se que as principais causas de 

afastamento entre os profissionais de saúde foram as relacionadas às doenças do sistema 

osteomuscular, transtornos mentais e comportamentais, bem como doenças ocupacionais. 

Verificou-se que as doenças osteomusculares são em grande parte as que mais ocorrem, 

fazendo com que os trabalhadores tenham que se afastar das atividades. A incidência de tais 

doenças podem ser explicadas por fatores interpessoais, individuais e organizações. A alta 

carga de trabalho e infraestrutura deficitária são fatores que agravam o absenteísmo dos 

profissionais. 

 As relações de trabalho entre os trabalhadores e gestores das instituições hospitalares 

se mostram como fator crucial na assiduidade dos profissionais, podendo desenvolver 

transtornos mentais e comportamentais quando não são administradas corretamente. Foi 

possível identificar que a comunicação entre equipes e chefia, bem como a valorização dos 

profissionais é fator determinante no processo de redução de doenças que provocam 

afastamentos. No que se refere à valorização, menciona-se a faixa salarial como um 

impulsionador do descomprometimento do colaborador e consequentemente aumento dos 

índices de absenteísmo. 

 Sabe-se que o absenteísmo causa inúmeros impactos, seja para as equipes de trabalho, 

instituições ou para a sociedade. Os prejuízos para os trabalhadores podem ocorrer tanto para 

os faltantes, com redução de salários e benefícios, quanto para os que permanecem no 

trabalho, tendo que suprir a falta de colegas ou se deslocar para outros setores. Este fato pode 

impulsionar novos casos de abstenção, pois o nível de estresse e carga de trabalho aumenta, 

podendo originar novos casos. As instituições por sua vez, arcam com custos de novas 

contratações ou pagamento de horas extras impactando economicamente a organização. 

 A sociedade também se prejudica com este fenômeno, quando são afetados no 

atendimento por déficit de funcionários, ou enquanto financiadores do sistema público de 

saúde, que tem maiores custos na tentativa de minimizar os impactos causados pelo 

absenteísmo. Constata-se que a organização, direta ou indiretamente pode ser a responsável 

por vetores que desencadeiam casos de afastamento, pois a instituição fornece a infraestrutura 
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física e emocional para o desenvolvimento das atividades. Deste modo, quando estas são 

precárias, acabam desencadeando os fatores interpessoais e posteriormente individuais. 

De acordo com os artigos analisados foi possível identificar algumas medidas que 

podem ser implantadas, como o objetivo de minimizar a ocorrência do absenteísmo nas 

instituições hospitalares públicas. Nos estudos de Martinato et al. (2010), verificou-se que o 

dimensionamento adequado de pessoal é uma importante medida para a redução das ausências 

entre os profissionais de enfermagem. Segundo os autores este fato contribui diretamente com 

a qualidade de vida do trabalhador e na assistência prestada aos usuários do sistema. Neste 

sentido, gestores e departamento de gestão de pessoas, devem conhecer os motivos dos 

afastamentos, identificando os fatores que promovem as ausências, sejam eles interpessoais, 

individuais ou organizacionais, e a partir disso promover intervenções que minimizem as 

ocorrências. 

A realização de palestras e conscientização dos colaboradores também é fundamental 

para que haja menores índices de absenteísmo, esses tipos de ações preventivas foram 

mencionados em estudos que buscaram medidas para minimizar os impactos negativos deste 

fenômeno (NOGUEIRA,2007; VEIGA, 2007; MANETTI; MARZIELE, 2007). Para Furlan e 

Stancato (2013), a capacitação dos profissionais é parte crucial no processo de melhoria da 

qualidade de vida dos funcionários, bem como proporcionar a valorização destes, 

promovendo oportunidade para ampliar conhecimentos, mantendo-os motivados e 

comprometidos com suas atividades. Todavia, promover tais ações é um desafio aos gestores, 

pois abrangem mudanças de cunho individual, coletiva, de estrutura e comportamento das 

equipes. 

A adequação do número de colaboradores para atendimento é um desafio aos gestores 

das instituições, no entanto, podem promover impactos positivos à organização. No estudo de 

Kurcgant et al. (2015), identificou-se que as relações pessoais e profissionais proporcionam 

maiores índices de assiduidade por parte dos profissionais. Os autores mencionam ainda que 

reuniões expondo pontos de valorização profissional, ouvir e ajudar nos problemas pessoais 

tornam os trabalhadores menos propensos a desenvolver doenças e se afastar das atividades. 

A comunicação efetiva entre a equipe e gestores é essencial para o bom andamento das 

atividades, bem como participação em atividades de entrosamento em equipe, que melhora o 

clima laboral (BROCA; FERREIRA, 2015). 

A relação próxima entre chefia e colaborador fortalece o comprometimento com o 

trabalho, pois ações como trocas de folgas e canais abertos de comunicação fazem com que o 

profissional se sinta mais valorizado pela instituição (KURCGANT et al., 2015). Estudos 
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desenvolvidos em hospitais brasileiros revelam que a comunicação pode proporcionar efeitos 

no processo interpessoal, sendo positivo para a equipe e instituição (ARAÚJO et al., 2016; 

BROCA; FERREIRA, 2015). Outro fator motivador para desempenho do trabalho é o salário 

e valorização profissional. Deste modo, é necessário que as organizações de saúde disponham 

de planos de carreira com cargos e salários estruturados, pois a ausência destes proporciona 

ineficiência nas atividades (ARAÚJO; GARCIA, 2014), podendo desencadear outros motivos 

de afastamento, intensificando o absenteísmo nas instituições.  

 Por fim, verifica-se a importância de dar sequência a estudos sobre esta temática, pois 

o absenteísmo impacta dimensões fundamentais na prestação da assistência à saúde das 

pessoas. Destaca-se também a necessidade de ampliar os estudos que busquem identificar os 

motivos específicos das ausências, assim como a proposição de estratégias para minimizar o 

absenteísmo nas instituições hospitalares públicas.  
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