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INTRODUÇÃO

Absenteísmo é o termo usado para definir o não comparecimento dos
colaboradores ao trabalho e pode ser de maneira justificada ou não. “Afastamento da
atividade laboral é uma expressão utilizada para designar a ausência do profissional
ao trabalho, sua causa é considerada multifatorial e depende de sua origem’’¹.
Considerando os serviços de assistência à saúde, os profissionais da
enfermagem constituem o maior e mais heterogêneo grupo de pessoas. Apresentando
características muito específicas relacionadas a sobrecargas físicas e emocionais².
O absenteísmo representa a soma dos períodos em que o empregado de uma
organização encontra-se ausente do trabalho, sendo categorizado de acordo com o
tipo de ausência. O índice expressivo de absenteísmo entre os trabalhadores de
enfermagem, especialmente em instituições públicas de saúde, é considerado um
problema complexo, sugerindo que não sejam incomuns os problemas de saúde deste
grupo laboral e que foram abordados ao logo da revisão integrativa.
OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi discorrer sobre os fatores que contribuem para o
absenteísmo na equipe de enfermagem aliado a isso e analisar quais determinantes
sociais e de vida do colaborador estão direta e indiretamente relacionadas ao
adoecimento no trabalho das equipes de enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa. Para operacionalização
desta revisão, foram realizadas as seguintes etapas: estabelecimento da hipótese,
objetivos gerais e específicos da revisão integrativa; definição dos critérios de inclusão
e exclusão de artigos (seleção da amostra); seleção das informações a serem
extraídas dos estudos escolhidos através de leituras dinâmicas dos resumos dos
artigos de base; análise, discussão e apresentação dos resultados e a última etapa
que será a apresentação da revisão para qualificação.
Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: quais fatores e
condições são associados ao absenteísmo de enfermeiros e técnicos de enfermagem
nos serviços de saúde? O estudo foi realizado visando responder tal questionamento
utilizando-se

de

busca on-line das

produções

científicas

nacionais

sobre

o

absenteísmo em enfermeiros e técnicos de enfermagem, cuja coleta e publicação
fossem no período de 2015 a 2020. Para a seleção dos artigos foram utilizadas as
seguintes bases de dados: LILACS e SCIELO.
Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos são os seguintes:
artigos publicados no Brasil, em português e inglês; na íntegra e que retratassem a
temática pertinente a essa revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos
referidos bancos de dados no período acima citado.
Os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram:

"absenteísmo",

"enfermeiros" e “técnicos de enfermagem”. Durante a fase de levantamento dos
dados, foi realizada a busca com esses descritores anteriormente citados e com a
utilização do operador booleano AND com os resultados descritos em tabela.
Por ser assunto com poucos estudos científicos dentro do objetivo proposto não
foi possivel correlacionar 20 referências.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguindo os critérios de inclusão foram encontrados 129 registros nas bases de
dados citadas, após a remoção de duplicatas e exclusão dos não elegíveis, pela
análise de título e resumo foram selecionados dez artigos que foram extensamente
abordados na discussão do artigo. Os fatores envolvidos no processo do absenteísmo
estão relacionados ao ambiente de atuação dos profissionais de enfermagem que os
expõe a riscos adversos, como os físicos, biológicos, ergonômicos, psicológicos e de
acidentes. Esses problemas podem afetar diretamente a saúde dos trabalhadores e

desencadear o adoecimento, consequentemente, provocando a ausência. Além disso,
as próprias características do trabalho desenvolvido por esses profissionais
determinam frequentemente a sua exposição a situações que contribuem para o
desgaste físico e mental, o que também pode ocasionar o afastamento do trabalho por
doença.

CONCLUSÕES

A análise dos fatores que contribuem para o absenteísmo no que se refere a
ausências não previstas permitiu inferir que tal conduta prejudica os processos de
dimensionamento das equipes e sobrecarrega os demais profissionais acarretando em
comprometimento da qualidade da assistência de enfermagem.
Os resultados obtidos podem colaborar para a ampliação da visão dos gestores
sobre a necessidade de proporcionar melhores condições de trabalho para suas
equipes e, consequentemente, favorecer as unidades de saúde a reduzir a quantidade
de profissionais afastados inclusive por condições permanentes.
É de suma importância à valorização da saúde do trabalhador de modo a
reduzir a sobrecarga física e as cargas horárias excedentes e, principalmente, as
cargas emocionais que por si só podem ser adoecedoras. Quando a equipe de
enfermagem está presente e saudável na prática do cuidado, o cliente e sua
coletividade são os principais beneficiados.
Por fim, sugere-se a realização de pesquisas que possam acompanhar os
profissionais em afastamento, buscando atenuar os problemas de saúde com medidas
preventivas adequadas às comorbidades apresentadas.
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