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Absenteísmo no trabalho
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O trabalho comporta um conjunto de valores que lhe são intrínsecos, sendo 
uma atividade indispensável para o desenvolvimento individual e coletivo das 
pessoas, assim como um dos principais meios para a aquisição de identida-
de, de status e uma das fontes de satisfação das necessidades humanas. Tam-
bém pode ocasionar algumas doenças, nomeadamente quando contém fato-
res de risco para a saúde e quando o trabalhador não dispõe de instrumental 
suficiente para se proteger deles (Camelo; Angerami, 2008; Campos; David, 
2011; Fernandes et al., 2011).

Assim, considera-se que o trabalho não é apenas uma fonte de bem-es-
tar, mas também de mal-estar, e que o mal-estar ocupacional está associado 
aos efeitos adversos das condições profissionais, sendo entendido como um 
sinônimo, uma causa ou uma consequência do estresse profissional, ou de  
síndrome de burnout, e também como um conceito amplo que integra outros 
mais específicos, entre os quais a insatisfação, o esgotamento, a ansiedade, o 
estresse, a neurose e a depressão, o não investimento, a desresponsabilização, 
o desejo de abandonar a profissão e o absenteísmo laboral. O mal-estar ocupa-
cional se manifesta de diversas formas, as quais podem ser agrupadas em 
sintomas físicos, cognitivos, emocionais e comportamentais (Campos; David, 
2011; Fontana, 2010; Jesus, 2010; Murcho; Jesus; Pacheco, 2008).

No que concerne ao absenteísmo laboral, este é considerado um fenôme-
no transversal a todos os setores produtivos e grupos socioprofissionais, entre 
eles a área da saúde, constituindo um problema administrativo oneroso e com-
plexo para as organizações. É resultante da competitividade expressa pelas exi-
gências institucionais aliada à insegurança no mercado de trabalho e associada 
à ausência de condições de salubridade no ambiente de labor, podendo ser vis-
to como importante indicador da avaliação da saúde dos trabalhadores e das 
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condições nas quais o trabalho é realizado, bem como das políticas de recursos 
humanos da instituição e dos serviços de saúde ocupacional (Fernandes et al., 
2011; Ferreira et al., 2012; Martinato et al., 2010; Umann et al., 2011).

Tal tipo de absenteísmo pode ser definido como a ausência profissional 
do emprego, ou seja, é o tempo de labor perdido quando os trabalhadores não 
comparecem ao trabalho e corresponde a ausências quando se esperava que 
eles estivessem presentes, seja por falta ou atraso. Pode ser dividido em ab-
senteísmo voluntário (por razões particulares), por doença (devido a doenças 
ou procedimentos médicos, excluindo-se doenças ou acidentes profissionais), 
por acidentes ou doença profissional legal (para cumprimento de obrigações 
legais ou no exercício de direitos consagrados, como gestação e parto, licen-
ça nojo, doação de sangue, etc.) ou compulsório (por sanções disciplinares 
ou prisão, e neste caso, sem direito à remuneração ou com o salário reduzi-
do) (Costa; Vieira; Sena, 2009; Fernandes et al., 2011; Martinato et al., 2010; 
Sancinetti et al., 2011).

Na área da enfermagem, o absenteísmo laboral ocasiona sobrecarga de 
trabalho por parte dos enfermeiros na ativa, exigindo-se deles um ritmo mais 
intenso na realização das tarefas necessárias e um volume maior do trabalho, 
bem como uma pressão maior, relacionada não apenas com a falta de pes soal 
mas também com a necessidade de manter a qualidade dos cuidados presta-
dos aos pacientes, podendo desencadear em cascata o adoecimento desses 
profissionais.

Constituindo o pessoal de enfermagem o maior contigente da força de 
trabalho nas organizações de saúde, como, por exemplo, hospitais e centros 
de saúde, com responsabilidades de assistência e gestão nas 24 horas, com in-
cidência nos custos globais dessas organizações, o absenteísmo laboral nesses 
profissionais acaba por ter repercussões negativas no funcionamento dos ser-
viços de saúde e, concomitantemente, na qualidade da atenção fornecida aos 
seus utilizadores, podendo, ainda, expor os enfermeiros e as empresas (públi-
cas ou privadas) nas quais trabalham a questões legais e éticas (Costa; Vieira; 
Sena, 2009; Cucolo; Perroca, 2008; Laus; Anselmi, 2008; Porto; Paula, 2010).

Apesar de seu caráter multifatorial, existem diversas causas que podem 
levar ao absenteísmo laboral nos enfermeiros, tais como (Costa; Vieira; Sena, 
2009; Martinato et al., 2010; Umann et al., 2011):

•	 As condições de trabalho, como estilo de liderança e controle, ausência 
de estratégias de valorização dos trabalhadores, falta de recursos huma-
nos, repetitividade das tarefas e ausência de integração desse pessoal.

•	 O gênero. Pelo fato de a enfermagem ser uma profissão com predomi-
nância feminina, essa profissional acumula simultaneamente diversos 
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papéis, como o de trabalhadora, dona de casa e mãe, o que contribui 
para um desgaste maior.

•	 A cultura organizacional, como ausência de estratégias de valoriza-
ção dos trabalhadores, baixo apoio social no trabalho, falta de con-
trole sobre o trabalho.

•	 O ambiente psicossocial desfavorável, como insatisfação com o tra-
balho e com a condição socioeconômica pessoal.

Alguns autores sistematizam os preditores do absenteísmo laboral em 
pessoal de enfermagem, de acordo com a frequência com que estão relaciona-
dos com as tarefas desses trabalhadores, os aspectos de liderança e de turno 
de trabalho, a organização da empresa e a ausência de medidas de controle 
de faltas e a duração dos períodos de ausência, os quais têm relação com ida-
de, condições de trabalho, benefícios e acesso ao atendimento médico. Poucos 
dias de ausência têm ligação principalmente com a cultura organizacional, que 
permite (ou não sanciona devidamente) as faltas, ou com a insatisfação dos 
trabalhadores, ou seja, então relacionados mais com a estrutura e com o pro-
cesso laboral do que com problemas de saúde, enquanto ausências prolonga-
das estão associadas a problemas de saúde ou familiares (Ferreira et al., 2012).

Desse modo, é possível sintetizar os fatores que levam ao absenteísmo 
laboral em individuais, organizacionais e do ambiente de trabalho. Desses 
três tipos de fatores, os individuais têm sido os menos estudados, embora não 
sejam os menos importantes, até mesmo pela vantagem competitiva que o 
elemento humano traz para as organizações. Tais fatores incluem as caracte-
rísticas sociodemográficas, os fatores de mal-estar (pessoal e profissional) re-
lacionados com esse tipo de absenteísmo e os problemas de saúde ligados ao 
estresse (Murcho; Jesus, 2007).

Em relação aos problemas de saúde que afetam os enfermeiros desta-
cam-se, entre outros, os transtornos da alimentação, do sono, a fadiga, o es-
tresse, a diminuição do estado de alerta, a desorganização do núcleo familiar 
e neuroses, além de todo tipo de riscos (físicos, biológicos, ergonômicos, psi-
cológicos e de acidentes de trabalho) característicos desses ambientes labo-
rais, os quais costumam estar associados a condições inadequadas de trabalho 
vivenciadas por esses profissionais (Martinato et al., 2010).

Considerando todos os aspectos decorrentes do absenteísmo laboral, 
não apenas aqueles relacionados com as suas causas como também com os 
seus efeitos, tem-se que o aprofundamento do seu estudo é importante, prin-
cipalmente no setor da saúde e, em particular, no grupo socioprofissional de 
enfermagem, até porque, como já mencionado, seu impacto pode afetar ne-
gativamente a qualidade dos cuidados prestados.
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Nesse sentido, elabora-se este capítulo com a finalidade de apresentar 
uma súmula do trabalho desenvolvido pelos seus autores (Murcho; Jesus, 
2006, 2008) com o objetivo de construir e validar uma escala designada como 
Escala de Fatores de Absenteísmo Laboral (EFAL) para avaliar os fatores de 
mal-estar relacionados com o absenteísmo laboral.

Nas seções seguintes, serão apresentadas uma descrição dos processos 
relativos a sua construção e validação, a orientação para sua aplicação, a de-
terminação dos escores e sua interpretação, bem como as instruções para seu 
preenchimento e a respectiva escala de respostas.

Deve-se mencionar, ainda, que no futuro será importante a realização 
de estudos que permitam analisar os resultados desse instrumento com ou-
tros grupos profissionais, bem como em outros países, em particular no Brasil.

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA 
ESCALA DE ABSENTEÍSMO LABORAL (EFAL)*

A EFAL foi construída e validada com o propósito de avaliar a percepção dos 
trabalhadores sobre os fatores de mal-estar relacionados com o absenteísmo 
laboral.

O itens da escala foram elaborados com base na literatura consultada a 
respeito desse assunto, na consulta a peritos e a informantes privilegiados e, 
ainda, por meio de aplicação de um questionário com uma questão aberta so-
bre os fatores que costumam levar as pessoas a faltar ao trabalho, utilizando 
uma amostra de 31 enfermeiros, de ambos os gêneros, todos exercendo fun-
ções no Hospital de Faro, EPE (Portugal).

Em relação à aplicação desse questionário, da análise de conteúdo efe-
tuada, foram obtidas 17 categorias:

•	 insatisfação	com	a	organização	dos	serviços;
•	 acompanhamento	dos	filhos;
•	 falta	de	reconhecimento	profissional	pelos	outros	(outros	profissio-

nais, clientes/doentes, etc.);
•	 estresse	e	ansiedade;
•	 cansaço;
•	 necessidade	de	tempo	para	formação	contínua/pós-graduada;
•	 problemas	com	os	colegas;
•	 sobrecarga	de	trabalho;

* Murcho e Jesus, 2006; 2008.
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•	 acidentes	de	serviço/doenças	profissionais;
•	 necessidade	 de	 resolver	 assuntos	 burocráticos	 pessoais/familiares	

inadiáveis (finanças, bancos, escola, etc.);
•	 problemas	com	os	superiores	hierárquicos;
•	 trabalho	por	turnos;
•	 não	gostar	das	funções	desempenhadas;
•	 realização	de	atividades	de	lazer	que	não	podem	ser	realizadas	du-

rante as férias ou folgas;
•	 mau	ambiente	de	trabalho;
•	 desmotivação;
•	 doença,	acidentes	e	outros	problemas	de	saúde	pessoais	ou	familiares	

(incluindo maternidade, paternidade ou morte).

A essas categorias acrescentaram-se mais cinco itens, decorrentes do re-
sultado da consulta aos peritos e aos informantes privilegiados, e também le-
vando em conta a revisão da literatura utilizada. São eles:

•	 sentir-se	injustiçado	no	serviço/instituição	onde	trabalha;
•	 baixa	remuneração;
•	 instabilidade	laboral;
•	 sentir	que	estagnou	na	carreira;
•	 deficientes	condições	físicas	de	trabalho.

Com isso, a escala ficou com 22 itens.
Para a validação desse instrumento, a escala foi aplicada a uma amostra 

constituída por 194 enfermeiros, de ambos os gêneros, que trabalhavam em 
hospitais e centros de saúde públicos da região do Algarve, em Portugal, os 
quais deram suas respostas de acordo com uma escala de 6 pontos, variando 
entre 1 (pouco) e 6 (muito). A matriz mostrou-se adequada à fatorabilidade 
(Teste de Kaiser-Meyer-Olkin [KMO] = 0,91).

Após análise fatorial da EFAL, verificou-se que essa escala é composta 
por quatro fatores (F1 a F4) que explicam 66,3% da variância total, aos quais 
se fizeram corresponder quatro subescalas:

•	 EFAL	1	–	fatores	interpessoais	e	do	ambiente	de	trabalho	(referente	a	
F1), com seis itens.

•	 EFAL	2	–	fatores	psicossomáticos	e	de	condições	de	trabalho	(referen-
te a F2), com cinco itens.

•	 EFAL	3	–	fatores	administrativo-laborais	(referente	a	F3), com quatro 
itens.

•	 EFAL	4	–	fatores	de	gestão	do	tempo	e	da	carreira	(referente	a	F4), 
também com quatro itens.
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Em relação à estrutura fatorial do instrumento (obtida após análise dos 
componentes principais com rotação ortogonal Varimax), verificou-se que as 
cargas fatoriais máxima e mínima são as seguintes:

•	 para	o	fator	1	(EFAL	1),	0,80	no	item	11	(“problemas	com	os	superio-
res hierárquicos”) e 0,60 no item 14 (“instabilidade laboral”);

•	 para	o	fator	2	(EFAL	2),	0,89	no	item	5	(“cansaço”)	e	0,55	no	item	12	
(“trabalho por turnos”);

•	 para	o	fator	3	(EFAL	3),	0,85	no	item	2	(“falta	de	reconhecimento	pro-
fissional pelos outros [outros profissionais, clientes/doentes, etc.]”) e 
0,63 no item 6 (“baixa remuneração”); e

•	 para	o	fator	4	(EFAL	4),	0,83	no	item	15	(“realização	de	atividades	
de lazer que não podem ser realizadas durante as férias ou folgas”) e 
0,63 no item 10 (“necessidade de resolver assuntos burocráticos pes-
soais/familiares inadiáveis [finanças, bancos, escola, etc.]”).

Tendo em vista que, na perspectiva psicométrica, os instrumentos de 
avaliação psicológica considerados adequados para avaliar a variável que pre-
tendem medir são aqueles que apresentam uma consistência interna (a) de 
a > 0,70, então os valores obtidos tanto para a consistência interna da EFAL 
(escala total), que é de a = 0,93, quanto para as respectivas subescalas (EFAL 
1 a 4), que variam de 0,78 a 0,89, conforme pode ser verificado no Quadro 
1.1, mostram que esse instrumento apresenta uma excelente medida de fia-
bilidade interna, no que concerne à escala total (a > 0,90), e boas medidas 
de fiabilidade interna das subescalas, exceto para a EFAL 4, a qual é razoável 
(0,80	≥	a	≤	0,90)	(Hill;	Hill,	2008),	sendo	adequado	para	medir	a	variável	
estudada (os fatores de mal-estar relacionados com o absenteísmo laboral).

Para um resumo desses aspectos, o Quadro 1.1 apresenta as dimensões 
da medida, suas definições, os números de itens de cada fator retido após as 
análises e os índices de precisão (consistência interna) dos fatores da medi-
da em questão.

No fim do capítulo, é apresentada a EFAL completa, com instruções, es-
cala de respostas e os 19 itens que a compõem.

Aplicação, apuração dos resultados e interpretação da EFAL

A EFAL destina-se à aplicação individual. É preciso que os respondentes com-
preendam as instruções e a forma de assinalar as respostas. É necessário tam-
bém assegurar que o ambiente da aplicação seja confortável e tranquilo, lem-
brando que não existe um tempo limite para sua aplicação.

Uma vez que essa escala é constituída por quatro fatores, o cálculo dos 
escores médios deve ser feito para cada um deles (EFAL 1 – fatores interpes-
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soais e do ambiente de trabalho; EFAL 2 – fatores psicossomáticos e de condi-
ções de trabalho; EFAL 3 – fatores administrativo-laborais; e EFAL 4 – fatores 
de gestão do tempo e da carreira), sendo que todos os itens desse instrumen-
to têm conotação negativa.

Assim, o cálculo do escore médio da EFAL, em cada um dos seus quatro 
fatores, deve ser obtido pela soma dos valores assinalados pelo respondente 
em cada um dos itens que integram cada fator, dividindo-se tal valor pelo nú-
mero de itens do fator (ver Quadro 1.1). Quando houver interesse pelo cálcu-
lo do escore geral da EFAL, deverão ser somados os valores atribuídos a todos 
os itens da medida, dividindo-se este total por 19.

Desse modo, para a EFAL 1 (itens nº 8, 11, 13, 14, 17 e 18), a soma será 
dividida por seis; para a EFAL 2 (itens nº 3, 5, 9, 12 e 19), por cinco; e, para 

EFAL – Escala de Fatores de Absenteísmo Laboral; a – consistência interna; FMERAL – fa-
tor de mal-estar relacionado com o absenteísmo laboral.

QUADRO 1.1
Denominações, definições, itens integrantes e índices de precisão dos fatores 
que integram a EFAL

Fator   Itens retidos 
(subescala)   após análise Índice de 
da EFAL Definição fatorial precisão (a)

EFAL 1 – Fatores 
interpessoais e 
do ambiente de 
trabalho

EFAL 2 – Fatores 
psicossomáticos 
e de condições 
de trabalho

EFAL 3 – Fatores 
administrativo-
-laborais

EFAL 4 – Fato-
res de gestão 
do tempo e da 
carreira

0,89

0,84

0,86

0,78

8, 11, 13, 14, 
17 e 18

3, 5, 9, 12 
e 19

1, 2, 4 e 6

7, 10, 15 e 
16

São os FMERALs que derivam 
da relação com outras pes-
soas e do próprio ambiente de 
trabalho.

São os FMERALs que estão 
associados a aspectos psicoe-
mocionais e físicos e com as 
condições ocupacionais.

São os FMERALs que estão 
associados ao próprio trabalho 
e à relação que o trabalhador 
estabelece com ele e com a or-
ganização onde trabalha.

São os FMERALs que estão 
associados à gestão do tempo 
e à evolução profissional na 
carreira.
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ESCALA DE FATORES DE ABSENTEÍSMO LABORAL – EFAL

O absenteísmo laboral é um fenômeno que pode ser definido como ausências não previstas 
ao trabalho, sendo provocado por variados fatores. Nesse sentido, procuramos saber quais 
são as causas mais frequentes, a partir da escala apresentada a seguir.

É requerida a indicação dos fatores que costumam levar à falta ou à possibilidade de fal-
tar ao trabalho, assinalando com um “X” no número da escala (pontuada entre 1 = “pouco” 
e 6 = “muito”) de acordo com o grau de importância atribuído.

Os fatores que com frequência ocasionam a falta ou a possibilidade de falta ao tra-
balho são:

   Pouco     Muito

 1. Insatisfação com a organização dos serviços 1 2 3 4 5 6

 2. Falta de reconhecimento profissional pelos outros  
  (outros profissionais, clientes/doentes, etc.) 1 2 3 4 5 6

 3. Estresse e ansiedade 1 2 3 4 5 6

 4. Sentir-se injustiçado no serviço/instituição  
  onde trabalha 1 2 3 4 5 6

 5. Cansaço 1 2 3 4 5 6

 6. Baixa remuneração 1 2 3 4 5 6

 7. Necessidade de tempo para formação  
  contínua/pós-graduada 1 2 3 4 5 6

 8. Problemas com os colegas 1 2 3 4 5 6

 9. Sobrecarga de trabalho 1 2 3 4 5 6

 10. Necessidade de resolver assuntos burocráticos  
  pessoais/familiares inadiáveis  
  (finanças, bancos, escola, etc.) 1 2 3 4 5 6

 11. Problemas com os superiores hierárquicos 1 2 3 4 5 6

 12. Trabalho por turnos 1 2 3 4 5 6

 13. Não gostar das funções desempenhadas 1 2 3 4 5 6

 14. Instabilidade laboral 1 2 3 4 5 6

 15. Realização de atividades de lazer que não podem  
  ser realizadas durante as férias ou folgas 1 2 3 4 5 6

 16. Sentir que estagnou na carreira 1 2 3 4 5 6

 17. Mau ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 6

 18. Desmotivação 1 2 3 4 5 6

 19. Deficientes condições físicas de trabalho 1 2 3 4 5 6
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a EFAL 3 (itens nº 1, 2, 4 e 6) e a EFAL 4 (itens nº 7, 10, 15 e 16), por quatro, 
devendo o resultado situar-se entre 1 e 6, inclusive para a EFAL total.

Na interpretação dos resultados obtidos pela aplicação desse instrumen-
to, considerou-se que, quanto maior for o valor do escore fatorial médio, 
maior será a percepção da importância que o respondente dará ao fator de 
mal-estar relacionado com o absenteísmo laboral para faltar ou vir a faltar ao 
trabalho. Após análise dos resultados da aplicação da EFAL, em termos gerais, 
foi considerado que, quanto maior for o valor do seu escore médio, maior será 
a percepção da relevância dada ao fator de mal-estar relacionado com o ab-
senteísmo laboral.

Assim, as médias fatoriais, ou da escala na sua totalidade, situadas entre 
1	e	2	(1	≥	escore	≤	2)	tendem	a	indicar	que	é	dada	pouca	importância	a	tais	
fatores;	a	partir	de	2	e	inferiores	ou	iguais	a	4	(2	>escore	≤	4),	que	é	dada	
média	relevância;	e	superiores	a	4	até	6	(4	>	escore	≤	6),	que	esses	fatores	
são muito importantes.

Para que sejam garantidas as propriedades psicométricas da EFAL, seus 
aplicadores devem respeitar as características desse instrumento, ou seja, o 
número de fatores, os itens, a escala de respostas e as instruções que foram 
submetidas ao processo de validação.
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