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Resumo: 

 

Absenteísmo e Satisfação Profissional entre Profissionais de Saúde: Conceitos Básicos 

Satisfação profissional e estresse relacionado ao trabalho (burnout) têm recebido 

muita atenção pelo potencial de produzir baixo nível de cuidados em saúde. Ademais, é difícil 

para qualquer organização operar tranquilamente e atingir seus objetivos se seus funcionários 

não comparecem para trabalhar. Na área de saúde, absenteísmo, satisfação profissional e 

estresse relacionado ao trabalho parecem estreitamente relacionados entre si. 

Esse estudo revisa a literatura em língua inglesa no tema para apresentar os conceitos 

fundamentais ao entendimento da problemática e suas repercussões; buscar causas e fatores 

de risco; descrever métodos de identificação e listar possíveis intervenções reparadoras.   

A literatura inglesa foi pesquisada de 1980 a 2012 usando os descritores “absenteeism 

and health professionals, ou “burnout/quality of life and health professionals”. Vinte e um 

artigos abordando conceitos básicos no assunto foram a base desse estudo. Desperdício 

profissional, absenteísmo, presenteísmo e burnout foram considerados conceitos 

fundamentais.Definição desses conceitos, seus métodos de avaliação, fatores de risco e 

prevenção são apresentados nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Absenteísmo, Satisfação Profissional, Profissionais da Saúde 
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Abstract: 

 

Absenteism and Professional Satisfaction among Health Professionals: Fundamental 

Concepts 

 

Professional satisfaction and job-related stress (burnout) has received attention recently for its 

potential in reducing the quality of care offered to patients. Furthermore, it is difficult for an 

institution to fulfill their role if employees do not show up at work. In health professions, job 

satisfaction, absenteeism and burnout seem to be particularly related. This paper reviews the 

literature to present the fundamental concepts to the understanding of these problems. English 

literature from 1980 to 2012 has been searched using MeSH terms: “absenteeism and health 

professionals, or “burnout/quality of life and health professionals”. One thousand six hundred 

forty-three papers were initially listed. Selection based on title and abstract resulted in 166 

articles, 21 of which dealt with theoretical concepts on the subject. These articles and a few 

other critical references were used in constructing this paper. Professional wastage, 

absenteeism, presenteísm and burnout have been considered fundamental topics in 

understanding the problem. Its concepts, methods of evaluation, risk factors and prevention 

were reviewed and presented. 

 

Keywords: Absenteeism, Job satisfaction, Health professionals 

 

 

 



4 

Absenteísmo e Satisfação Profissional entre Profissionais de Saúde: Conceitos Básicos 

Carolina Martins, Celina Morimura,  Carlos J. da Matta Albuquerque, Caio Souza Leão Filho 

Hospital Pelópidas Silveira – IMIP, Recife. 

Introdução 

Satisfação profissional e estresse relacionado ao trabalho (burnout) têm recebido 

muita atenção pelo potencial de produzir baixo nível de cuidados em saúde. Ademais, é difícil 

para qualquer organização operar tranquilamente e atingir seus objetivos se seus funcionários 

não comparecem para trabalhar. Na área de saúde, absenteísmo, satisfação profissional e 

estresse relacionado ao trabalho parecem estreitamente relacionados entre si. 

Esse estudo revisa a literatura em língua inglesa no tema para apresentar os conceitos 

fundamentais ao entendimento da problemática e suas repercussões; buscar causas e fatores 

de risco; descrever métodos de identificação e listar possíveis intervenções reparadoras.   

 

Metodologia 

 Busca estruturada da literatura, em base de dados pubmed, no idioma inglês, 

concernente ao período de 1980 a 2012 foi realizada. Os descritores - selecionados utilizando 

a base de dados Medical Subject Headings (MeSH) e a correspondência apropriada entre os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) - incluíram “absenteeism and health professions” 

“or” “burnout”/“quality of life and health professionals”.” Na busca inicial foram listados 

1643 artigos. Esses estudos foram submetidos a triagem preliminar por título e resumo sendo 

mantidos apenas aqueles que preenchiam os critérios da revisão: versavam sobre aspectos 

relacionados ao absenteísmo e à satisfação profissional entre grupos de profissionais de saúde. 

Essa pré-seleção resultou em 166 artigos. Vinte e um desses artigos enfocavam conceitos 

teóricos fundamentais e norteadores no assunto, os quais, associados a algumas referências 
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críticas, formaram  a base para construção desse artigo. 

 

Resultados 

Desperdício profissional 

Desperdício profissional se refere à perda da utilidade do trabalhador/profissional de 

saúde ou baixa produtividade que pode ser prevenida/corrigida e que ultrapassa o esperado 

em condições normais de trabalho (1). Desperdício pode resultar de subutilização ou não-

utilização de pessoas adequadamente treinadas por disparidade entre treinados/vagas ou 

impossibilidade de absorver profissionais com habilidades específicas. Outras situações de 

desperdício ocorrem quando o sistema de saúde é incapaz de aproveitar a totalidade do 

potencial de seus funcionários mesmo quando esses estão plenamente empregados (1).  

Desperdício direto acontece quando há perda evitável de profissionais por emigração, 

aposentadoria precoce, desvio de profissão ou morte (1). O desperdício direto reflete 

desligamento das pessoas do setor de saúde. 

Desperdício indireto é o resultado de perda da produtividade que resulta de 

absenteísmo e baixo desempenho e reflete baixa eficiência na utilização de recursos humanos 

(1). 

Produção excessiva de profissionais de saúde em algumas áreas resulta em utilização 

inadequada, desemprego ou subemprego. Utilização subótima do tempo do profissional 

também gera desperdício (1). Exemplos comuns incluem excesso de atividades de 

treinamento durante o tempo de serviço e/ou excesso de atividades administrativas (ex: 

preenchimento formulários) que reduzem o tempo efetivamente dedicado ao cuidado de 

pacientes. 
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Absenteísmo 

Absenteísmo ou não comparecimento do funcionário ao trabalho, diminui a produção, 

reflete nos indicadores de qualidade de forma negativa e como consequência repercute 

diretamente na economia. O absenteísmo gera custos diretos e indiretos, representados pela 

diminuição da produtividade, redução da qualidade e problemas administrativos.  

Na União Européia, o absenteísmo devido à incapacidade para o trabalho por doença, 

acidente ou lesão, tem um custo total estimado entre 1.5% e 4% do PIB. Isso equivale a dizer 

que, entre custos diretos, indiretos e ocultos, os países da comunidade europeia pagam, em 

média, pelo absenteísmo o equivalente à sua taxa de crescimento econômico num ano normal. 

No Brasil, não se tem conhecimento de estudos com objetivo de avaliar os custos do 

absenteísmo.  

Estudos indicam que absenteísmo é inversamente proporcional à satisfação 

profissional (2,3) e presença de burnout (4). 

De acordo com Dovlo (1), o relatório do principal hospital de referência em Gana, em 

2002, registrou 1334 dias de ausência ao trabalho por motivo de doença entre 556 indivíduos 

em um grupo de 809 enfermeiros, demonstrando que 70% dos enfermeiros reportaram doença 

em algum momento do ano, com uma média de 2,4 dias ausentes por enfermeiro. 

Presenteísmo 

Presenteísmo ou perda do desempenho que acontece ao funcionário que comparece ao 

trabalho apesar de problemas de saúde, resulta em piora da qualidade de vida e da saúde do 

trabalhador, aumento dos custos relacionados com a saúde, tem efeitos indesejáveis entre os 
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colegas de trabalho, resulta em aumento dos acidentes ocupacionais e deterioração da 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos (5). Sedentarismo, obesidade, alergias e artrite 

são algumas condições relacionadas com presenteísmo (6). 

De acordo com o estudo de Rantanen e Tuominen (7) o presenteísmo parece ser mais 

frequente que o absenteísmo, especialmente entre profissionais da área de saúde; entretanto, 

do ponto de vista financeiro, o impacto do absenteísmo supera o presenteísmo. Já Schultz e 

Edington (6) sugerem que os custos da perda da produtividade pelo presenteísmo excedem os 

custos com a saúde do trabalhador. É possível que a importância do presenteísmo varie 

também a partir da cultura e costumes da sociedade analisada (8). 

Satisfação profissional e estresse relacionado ao trabalho 

Burnout 

 Prevenção e tratamento do burnout são esforços paralelos que incluem, entre outros, 

maior controle pelo trabalhador de suas horas de trabalho, maior comunicação com liderança, 

maior reconhecimento do esforço individual, completo entendimento do papel a ser 

desempenhado e disponibilidade de programas de assistência ao trabalhador. 

Satisfação na carreira profissional e estresse relacionado ao trabalho (burnout) tem 

recebido muita atenção recentemente. Evidências sugerem que insatisfação profissional na 

área de saúde tem aumentado
 
(9).  

Ademais, insatisfação profissional e estresse relacionado ao trabalho na área de saúde 

têm sido relacionados à baixa qualidade do cuidado oferecido aos pacientes (9,10). 
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Burnout é um fenômeno definido como a exaustão física e emocional associada a 

frustração ou estresse prolongados. Quando presente, o burnout resulta em redução da 

produtividade, aumento do absenteísmo, dos custos com saúde e alta rotatividade de pessoal 

(4). Burnout produz alterações físicas e comportamentais e em algumas situações leva ao 

abuso químico.  

Profissionais de saúde em risco incluem médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 

dentistas, profissionais envolvidos no cuidado em oncologia, infecção por HIV, emergências, 

no cuidado de pacientes com distúrbios da linguagem, entre outros (4, 11).   

O Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS) tem se tornado 

um método aceitável de identificar o efeito do estresse relacionado ao trabalho entre médicos 

(10, 12).  

O burnout é uma síndrome caracterizada por alto grau de esgotamento emocional e 

despersonalização e baixo nível de realização pessoal. O MBI-HSS avalia cada um destes três 

aspectos em uma subescala relacionada à frequência de sua ocorrência e gerando pontuações 

individuais. A subescala de esgotamento emocional avalia sentimentos que resultam de estar 

exaurido pelo trabalho. A subescala de despersonalização mede a indiferença para com o 

recipiente dos serviços prestados e a subescala de realização pessoal avalia os sentimentos de 

competência e sucesso. Não existe, entretanto, um ponto de corte a partir do qual o indivíduo 

é considerado ‘‘burned out.’’ Ao contrário, pontuações são agrupadas em níveis baixo, médio 

e alto de esgotamento emocional, despersonalização e realização pessoal, refletindo um 

contínuo de respostas para o estresse relacionado ao trabalho.  

A síndrome de burnout pode causar sintomas que afetam a qualidade de vida de 

profissionais de saúde como ansiedade, irritabilidade, instabilidade emocional, insônia, 
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sentimentos de fracasso, depressão e abuso de drogas (3, 9, 11, 13). Burnout é, portanto, uma 

doença ocupacional que deve ser precocemente reconhecida e tratada (13).
 

A prevalência dessa síndrome entre médicos varia de 30 a 69% (14). Dentre os três 

aspectos envolvidos no burnout, esgotamento emocional e despersonalização parecem ter 

pontuações mais altas quanto maior o envolvimento com sofrimento e morte o profissional 

experimenta e quanto maior o impacto negativo da profissão na vida pessoal. Esgotamento 

emocional é maior entre médicos com alta carga de trabalho e o risco de baixa realização 

profissional maior entre os médicos que não exercem atividades de ensino. Por outro lado, 

insatisfação nas relações com pacientes e familiares tem efeito negativo sobre as três 

dimensões do burnout (14). 

Fatores relacionados ao burnout entre médicos incluem: a) fatores situacionais 

(organização e hierarquia, salários inadequados, sobrecarga, conflito ou ambiguidade, 

ausência de plano de carreira e falta de avaliação visando estímulo promocional), b) 

características individuais (variáveis demográficas, características pessoais, falta de controle 

pessoal de sua atuação, satisfação com tarefas desempenhadas, aposentadoria e fatores 

previdenciários), sendo os fatores situacionais considerados mais fortes (15). 

Avaliações de burnout entre cirurgiões americanos demonstram que 32% demonstram 

altos níveis de esgotamento emocional (16). Estudos têm demonstrado que médicos que 

trabalham em emergências podem sofrer ou estar em risco de desgaste psicológico e este risco 

está fortemente associado às características do local de trabalho (17). Burnout é prevalente 

entre oncologistas variando de 56 a 68.6%. Nesse grupo, ter uma atividade de lazer, tempo 

suficiente de férias anuais e participar de atividades religiosas se mostraram associados a um 

baixo risco de desenvolvimento do burnout (13). 
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As consequências negativas do burnout na qualidade de vida dos afetados, no seu 

desempenho profissional e a alta prevalência da síndrome entre profissionais de saúde motiva 

a estimativa da prevalência da síndrome de burnout entre profissionais de saúde e a busca por 

potenciais fatores de prevenção. 

 

Repercussões  

 Absenteísmo entre profissionais de saúde é uma barreira à realização de cuidados em 

saúde de modo adequado e efetivo. Governos em países em desenvolvimento tem gasto 

quantias substanciais em serviços públicos de saúde. A despeito disso, insatisfação é 

frequentemente expressada sobre o desempenho e a qualidade desses serviços. Embora uma 

razão para isso seja que os recursos alocados são insuficientes, outra é que esses recursos têm 

sido exauridos, por exemplo, em despesas associadas ao absenteísmo. 

 O estudo de Wenderlein em 2003 (18) foi um dos primeiros a comparar absenteísmo e 

satisfação, demonstrando que existe uma relação direta entre eles. Esse estudo demonstrou 

que enquanto 44% dos estagiários em enfermagem e apenas 25% dos enfermeiros estavam 

preparados para trabalhar até a idade de aposentadoria. Entretanto, 3/4 dos estagiários e 2/3 

dos enfermeiros escolheriam a mesma profissão novamente se tivessem outra chance, 

demonstrando que a insatisfação com o trabalho se relaciona as circunstâncias locais e não à 

profissão em si. 

Fatores de risco e prevenção 

Bertera (19) calculou o custo total do absenteísmo-doença em sua unidade de saúde 

em aproximadamente 71 milhões de dólares/ano. Nesse estudo, funcionários com qualquer 

dos fatores de risco comportamental abaixo tiveram alto índice de absenteísmo-doença (10-
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32%): a) tabagismo, b) sobrepeso/obesidade, c) excessivo uso álcool, d) hipercolesterolemia, 

e) hipertensão, f) falha no uso do cinto de segurança e g) sedentarismo. Na visão desses e 

outros autores (19-23), oportunidades de reduzir esses custos residem em promoção da saúde, 

incentivos financeiros para estilo de vida saudável e alterações ambientais que resultem em 

mudança em comportamentos de saúde.  

Programas de atividade física no ambiente de trabalho são uma forma reconhecida de 

incentivar mudanças no estilo de vida dos indivíduos, mas também tem o potencial de 

aumentar a produtividade (23). De acordo com o estudo de Shephard (20), os custos de 

desenvolver um programa de atividades físicas para funcionários – 100-350 dólares por 

participante/ano foi menor que outras atividades – não ocupacionais – para promoção de 

saúde e estilo de vida saudável. A economia realizada resultou da melhoria do estilo de vida, 

redução dos atendimentos hospitalares e uso de serviços médicos, redução do absenteísmo e 

fixação de profissionais, com aumento da produtividade. Considerando uma taxa de 

participação de 20%, esse benefício excedeu 700 dólares por cada membro da força de 

trabalho. Ainda de acordo com Shephard (18), em uma empresa com 1000 funcionários, um 

custo de 40.000 dólares por 200 participantes resultaria em um dividendo de 650-700000 

dólares/ano.  

Conclusão 

O conhecimento apresentado preenche uma lacuna na literatura em língua portuguesa, 

servindo de base para investigações futuras em unidades de saúde e oferecendo alicerces 

teóricos para políticas de saúde e alocação de recursos humanos. 
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