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RESUMO 

O absenteísmo no trabalho atinge as empresas (que são as organizações 

laborais públicas ou privadas que trabalham para alcançar determinado fim), 

provoca gastos diretos e indiretos elevados, e é considerado como um fenômeno 

de etiologia multifatorial, relacionado ao qual não parece existir uma relação 

precisa de causa e efeito, mas sim um conjunto de variáveis que podem levar ao 

mesmo. Levando em consideração a importância do trabalho para o ser humano 

e para a sociedade, torna-se prudente revisar os atestados médicos, levantando 

as causas dos afastamentos dos trabalhadores, partindo do princípio que a falta 

não justificada interfere na rotina de trabalho, pois naquele dia a mesma ficou 

comprometida com a ausência deste trabalhador.  Com propósito de conhecer 

os motivos pelos quais os trabalhadores se afastam de suas atividades por 

sintomas osteomusculares, esse estudo visa analisar o absenteísmo e a 

qualidade de vida no grupo de operadores de máquinas. Este estudo servirá 

como subsídio para programar intervenções para melhora dos indicadores 

relacionados aos CID M (doenças osteomusculares). 

Este estudo realizou um levantamento dos principais motivos de absenteísmo de 

uma empresa mineradora no ano de 2017. 

INTRODUÇÃO 

A saúde do trabalhador é condicionada por fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais associados ao perfil de produção e consumo. Os 

processos produtivos de trabalho envolvem diferenciadas inserções dos 

trabalhadores, com decorrente diversificação também dos padrões de 

morbidade e mortalidade. Esses padrões de saúde e doença são influenciados 

por fatores consecutivos das condições de vida a que estão sujeitos, tanto no 

meio urbano quanto no rural (MOREIRA et al., 2015). 

O absenteísmo é uma expressão usada para denominar a ausência do 

empregado ao trabalho. (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

1989). Dentre as doenças que possuem forte relação com o trabalho, destacam-

se os distúrbios osteomusculares, que agrupam diferentes doenças, em diversos 

segmentos corporais, e estão diretamente relacionadas com o movimento no 

trabalho, tendo em comum a expressão da dor, com intensidades variáveis. 



O absenteísmo por CID M é considerado pelo afastamento do trabalhador por 

alguma doença osteomuscular de acordo com o CID 10 (Classificação 

Internacional das doenças).    

Segundo Auquier et al. (1997) a qualidade de vida é determinada como o valor 

atribuído à vida, considerado pelas deteriorações funcionais; as percepções e 

condições sociais que são induzidas pela doença, agravos, tratamentos; e a 

organização política e econômica do sistema assistencial. Considera-se que a 

relação entre saúde e doença no trabalho está diretamente associada à 

qualidade de vida.  

OBJETIVOS 

Identificar o índice de absenteísmo por CID M e a qualidade de vida em um grupo 

de trabalhadores de uma mineradora. 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em uma empresa de mineração, localizada na cidade de 

Tapira – MG, com um total de 938 funcionários efetivos. Trata-se de um estudo 

quantitativo, exploratório com abordagem descritiva. 

Os dados referentes ao CID M foram coletados por meio de planilhas e anexos 

que foram arquivados pela empresa durante o ano de 2017. Os dados referentes 

à qualidade de vida dos trabalhadores foram coletados através da aplicação do 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36.   

Antes da aplicação dos questionários, o pesquisador fez um esclarecimento aos 

entrevistados sobre o objetivo e os procedimentos da pesquisa de acordo com a 

Carta de Informação do Sujeito de Pesquisa e assim, os entrevistados assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para, depois, responderem ao 

questionário. Foram excluídos do estudo os funcionários que tiveram 

atestados em 2017, mas que foram desligados da empresa posteriormente. 

E incluiu-se todos aqueles que aceitaram participar da pesquisa, assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os dados foram compilados e serão apresentados na forma de frequência de 

respostas dadas. A interpretação dos resultados do SF-36 e cálculo dos escores 

será realizada de acordo com as orientações constantes na versão brasileira do 

Questionário de Qualidade de Vida SF-36. 



O trabalho foi aprovado pelo CEP – UNIARAXÁ com o protocolo n°. 

002472/49. 

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada envolvendo 21 (48,8%) funcionários, aos quais foi 

aplicado o questionário SF-36. Os dados foram analisados considerando os 

domínios do SF-36 e calculado a média para cada domínio. Frente a análise dos 

dados a categoria profissional que apresentou o maior índice de afastamento por 

CID-M pertencia ao quadro de operadores de máquinas 53.8%. Frente a 

aplicação do SF-36 a amostra apresentou para o domínio Capacidade Funcional 

média de 87.5%, para Limitação por Aspectos Físicos média de 79.0%, para Dor 

a média foi de 25%, para o Estado Geral de Saúde a média foi de 28%, para 

Vitalidade a média foi de 50%, para aspectos sociais a média foi de 44%, para a 

limitação de aspectos emocionais a média foi de 86% e para o domínio Saúde 

Mental a média foi de 60%. 
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