
ABSENTEÍSMO POR ENFERMIDADE EM PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR 

Absenteísmo é definido como a soma dos períodos em que os empregados de determinada 

organização se encontram ausentes do trabalho. Seu estudo representa importante tarefa, 

considerando-se que o conhecimento dos fatores que o determinam pode definir e conduzir a uma 

política de prevenção e de alto significado social. 

É alta a prevalência de absenteísmo por doença nos trabalhadores de enfermagem, havendo 

necessidade de repensar a organização do trabalho visando diminuir o número de afastamentos e 

preservar a saúde dos trabalhadores.   
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INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

Analisar os afastamentos por enfermidade dos profissionais de enfermagem do Serviço de 

Enfermagem Cirúrgica de um Hospital Universitário.  

MÉTODOS 

Estudo transversal, com amostra constituída da totalidade dos profissionais de enfermagem do 

Serviço de Enfermagem Cirúrgica. Os dados foram coletados entre janeiro a dezembro de 2012 

no sistema informatizado da Instituição. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Instituição sob número 110404.  

RESULTADOS 

Analisou-se 299 profissionais dos quais, 220 (73,57%) apresentaram algum tipo afastamento, 

totalizando 642 atestados e 6.230 dias de afastamento. 

CONCLUSÃO 

Doenças    Enf. Téc. Enf Aux. Enf Total  

Atestado externo sem CID 
32(20,4) 45(28,7) 80(51) 

157(100) 

Doença do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo 
01(1,2) 29(34,1)  55(64,7) 85(100) 

Fatores que influenciam o estado de saúde e o 

contato com os serviços de saúde 
19(27,5) 26(37,7) 24(34,8) 69 (100) 

Doença do aparelho respiratório 
20(32,3) 19(30,6) 23(37,1) 62 (100) 

Lesões, envenenamento e consequências de causa 

externa 
02(6,7) 11(36,7) 17(56,7) 30(100) 

Tabela 1- Frequência das principais doenças que afetam os profissionais de enfermagem.  

  

Gráfico 1- Caracterização da amostra do estudo.  
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