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1. RESUMO 

O trabalho é uma construção sócio-histórica e está em constante mudança. É um 

processo instável, uma invenção humana que se institui em cada posto de 

trabalho e em cada trabalhador. O norteador no presente artigo foi a saúde 

dentro de um contexto de trabalho e o absenteísmo presente em servidores 

públicos do município de Piracicaba – SP. Como caminho metodológico, 

realizado foi uma pesquisa documental, descritiva e quantitativa. Com o 

entendimento de que o trabalho se configura como fator preponderante no 

processo de saúde e adoecimento destes trabalhadores e as possibilidades de 

ação sobre os impactos dos novos modos de viver e trabalhar na saúde dos 

trabalhadores. 
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2. INTRODUÇÃO 

O trabalho é uma atividade laborativa desenvolvida pelo seres humanos com 

foco no bem-estar pessoal e profissional, além disso existe o acordo empregatício 

de se produzir e ser recompensado. Portanto o trabalho deve sempre trazer ao 

trabalhador, sensação de bem-estar físico e mental, sendo que ao contrario deste 

acaba gerando conflitos e ansiedades podendo ocasionar diversos transtornos, 

dentre eles o absentismo e presenteísmo. 

 Concordando com Sancinetti et al (2011), onde ele afirma que a etiologia do 

absenteísmo é reconhecida, por diferentes autores, por seu caráter multifatorial, que 

contribui para aumentar a sua complexidade. É importante considerar que as causas 

do absenteísmo nem sempre estão ligadas ao profissional, mas sim a instituição 

com processos de trabalhos deficientes através de repetitividade de atividades, da 

desmotivação, das condições desfavoráveis do ambiente de trabalho, da precária 

integração entre os empregados e a organização e dos impactos psicológicos de 

uma direção deficiente que não visa uma política prevencionista e humanística. 

 Ressaltando a idéia de absenteísmo Carvalho (2013) afirma que quando 

citamos o termo “absenteísmo” é necessário que tenhamos em mente, uma visão 
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global do porque as pessoas se ausentam do trabalho. É importante conhecermos 

as políticas de recursos humanos e o ambiente corporativo da empresa, e não 

atentarmos apenas ao fato do adoecimento ou da falta ao trabalho. 

Outra pesquisa desenvolvida por Martinato et al (2010) afirma que o absenteísmo 

caracteriza-se pela ausência do profissional ao emprego, entre eles o adoecimento e 

ao acidente de trabalho devido a possíveis condições inseguras e inadequadas no 

trabalho, e agentes estressantes que provocam desequilíbrio psicológico e físico. 

Outro aspecto de relevância em seu estudo é a observação e preocupação no que 

diz respeito a  falta do funcionário, que  pode acarretar um efeito cascata de 

adoecimento aos trabalhadores, gerado não pela falta de alguns profissionais na 

equipe, mas impulsionado também pelo empenho dos demais em manter a 

qualidade do cuidado ao cliente. 

 Outro inimigo oculto da produtividade em uma empresa é o presenteísmo, 

fator este onde o trabalhador esta executando sua atividade laboral, mas não 

corresponde efetivamente o que deveria produzir, ou seja, não falta ao trabalho mas 

quantitativamente não tem o rendimento esperado. 

 Um estudo realizado por Laranjeira (2009), sobre presenteísmo entre 

enfermeiros, ele discorre que quando o funcionário não realiza as atividades laborais 

inerentes a sua função de maneira não produtiva, não apresenta bom desempenho 

geralmente por problemas de origem física e/ou mental relacionado ao trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

O estudo tem por objetivo conhecer e analisar os fatores ocasionantes ao 

absenteísmo entre os funcionários da prefeitura de Piracicaba - SP, observando que 

o trabalho tem relação ao processo de saúde e adoecimento destes trabalhadores.  

 

4. METODOLOGIA 

O presente estudo seguiu como parâmetros metodológicos, o estudo teórico, 

baseado em levantamento bibliográfico num total de 11 artigos científicos e 2 livros. 

Para tanto, os dados deste estão sendo comparados com a análise documental dos 

atestados médicos dos servidores públicos de Piracicaba – SP no decorrer do ano 

de 2012. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados desta pesquisa possivelmente irão indicar que não é possível pensar o 

adoecimento dos trabalhadores e as faltas ao trabalho de forma descolada da vida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A importância em conhecer os fatores que causam o absenteísmo, irá contribuir 

para sanções futuras preventivas, amenizando muita das vezes os transtornos aos 

funcionários este debilitado por alguma doença ocupacional e ações que venha 

reduzir o numero de afastamentos que maioria das vezes geram ônus para 

empresa. 
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