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1.RESUMO  

Este estudo visa investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, as 

consequências do absenteísmo na Unidade de Terapia Intensiva. Os resultados 

foram discutidos conforme as consequências para a instituição; para os  

pacientes e para a equipe de enfermagem.  

2.INTRODUÇÃO  

O absenteísmo, absentismo, ou ausentismo é entendido como o não 

comparecimento do trabalhador ao local de trabalho (AZEVEDO, 2014). O 

absenteísmo significa a falta de compromisso com o trabalho e até mesmo a 

outras obrigações sociais. Podendo ser geradas como, problemas de saúde 

familiar e até mesmo do próprio funcionário, casamentos, gestações e por faltas 

que não justificam legalmente (GONÇALVES; SIMÕES; ABREU, 2014).  

A problemática absenteísmo assume proporções maiores quando ocorre 

em unidade de pacientes altamente dependentes e instáveis, como as Unidades 

de Terapia Intensiva.  

Abreu; Gonçalves; Simões (2014), destacaram que o ambiente Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) apresenta elementos desfavoráveis que provocam o 

absenteísmo entre os profissionais de enfermagem.  

O  absenteísmo é uma realidade nos serviços de saúde gerando um 

impacto que pode comprometer a qualidade da assistência. 

3. OBJETIVO  

Identificar as consequências do absenteísmo na Unidade de Terapia 

Intensiva 

4. METODOLOGIA  

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 

científicos publicados no período de 2006 e 2016. As buscas bibliográficas foram 

realizadas na BVS e nas bases de dados eletrônicas Scielo e Lilacs, 

investigando as palavras-chave: Absenteísmo, Equipe de enfermagem, Unidade 

de Terapia Intensiva, Saúde do Trabalhador.   

 

5. DESENVOLVIMENTO  



Abreu; Gonçalves; Simões (2014) destacaram que o ambiente Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) apresenta elementos desfavoráveis, que provocam o 

absenteísmo entre os profissionais de enfermagem. Dentre o estudo, foram 

identificados: relacionamento interpessoal ineficaz, sobrecarga de trabalho, 

desorganização de serviço, falta de suporte psicossocial, duplo vinculo de 

trabalho e a falta de apoio para o aprimoramento profissional.  

O número insuficiente de recursos humanos pode acarretar no alto índice 

de absenteísmo nas instituições hospitalares, em consequência da sobrecarga e 

insatisfação dos trabalhadores, causando uma baixa no cuidado prestado 

(SILVA; MARZIALE, 2006).  

Conforme Azevedo (2014), a maior associação de ausências não 

previstas ocorre entre o pessoal de nível médio e entre aqueles que trabalham a 

noite. A principal causa sobretudo, segundo o mesmo, são os distúrbios 

osteomusculares e transtornos comportamentais e mentais.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES   

6.1 Consequências para a Instituição: para gestores de instituições hospitalares, 

a ausência dos profissionais tem um impacto negativo importante no andamento 

da instituição, gerando interesse em saber as causas e buscar por soluções que 

levem a redução das ausências no ambiente hospitalar (ABREU; GONÇALVES; 

SIMÕES, 2014). O absenteísmo é um problema que acarreta consequências 

como o custo elevado para a organização, queda na qualidade da assistência de 

enfermagem, sobrecarga de trabalho e insatisfação nos trabalhadores assíduos 

(CARNEIRO; FAGUNDE, 2012 p.88). O índice elevado do absenteísmo 

desorganiza o ambiente de trabalho, reduz a produção e aumenta o custo 

operacional podendo comprometer a qualidade do service (SANCINETTI et al, 

2011).  

6.2 Consequências para a equipe de enfermagem: situação de desgaste dos 

colegas que permanecem no service, podendo gerar mais absenteísmos futuros 

(ABREU; GONÇALVES; SIMÕES, 2014); exposição continua e prolongada do 

corpo aos fatores de risco desencadeia o surgimento de doenças ocupacionais e 

por consequência o afastamento do profissional (MARTINATO, 2010); as 



mulheres acabam ficando mais susceptíveis ao desenvolvimento de problemas 

nervosos e mentais, em consequência da dupla jornada de trabalho, quando 

comparada aos homens (PORTO; PAULA, 2010). 

6.3 Consequências para o paciente: o absenteísmo interfere no 

dimensionamento da equipe de enfermagem refletindo na segurança de tarefas 

realizadas resultando em reações adversas aos usuários (CARNEIRO; 

FAGUNDES , 2012); desorganiza o serviço e compromete a qualidade da 

assistência prestada ao paciente (SANCINETTI et al., 2011); a falta de 

conhecimento dos  funcionários remanejados, sobre as rotinas que deverão ser 

prestadas, gera uma assistência comprometida (PORTO; PAULA, 2010). 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