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BATISTA, Kelly Franciele Costa. Analise do Índice de Absenteísmo em uma 
indústria de bateria: a importância da enfermagem do Trabalho. 47p. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Monografia). Graduação em Enfermagem. Faculdade de 
Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2018. 

 

RESUMO  

 

Atualmente é perceptível que indústria de modo geral investe cada vez mais em 
qualidade de vida para seu colaborador a fim de prevenir agravos à saúde e 
promover a segurança do mesmo, e minimizar futuros afastamentos desses 
funcionários. O estudo busca identificar os níveis de absenteísmo dentro da 
empresa no período do mês de julho de 2015 a julho de 2018, através de uma 
análise quantitativa dos prontuários e das observações foi possível afirmar o quão 
importante é, proporcionar a esses trabalhadores atendimento qualificado, tanto para 
satisfação do mesmo quanto para aumento da produtividade laboral, 
consequentemente amenizando os afastamentos trabalhistas.  
 

Palavras-chave: Absenteísmo. enfermagem no trabalho. trabalhadores. 
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BATISTA, Kelly Franciele Costa. Analysis of the Absenteeism Index in a battery 
industry: the importance of Nursing at Work. 47p. Course Conclusion Work 
(Monograph). Graduation in Nursing. Faculty of Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 
2018. 

 
ABSTRACT 

 
 
It is now clear that industry generally invests more and more in quality of life for its 
collaborator in order to prevent health problems and to promote the safety of the 
same, and to minimize future departures from these employees. The study seeks to 
identify the levels of absenteeism within the company from July 2015 to July 2018, 
through a quantitative analysis of medical records and observations, it was possible 
to affirm how important it is to provide these workers with qualified care, both to the 
satisfaction of the same as for increase of the labor productivity, consequently 
softening the labor deviations. 

 

Key-words: Absenteeism. nursing at work. collaborators.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Absenteísmo é a ausência do funcionário em seu posto de trabalho, de 

modo que o mesmo não produz aquilo que sua função propõe, ou seja, por alguma 

adversidade, que pode ter inúmeras motivações, desde questões relacionadas a 

saúde, problemas pessoais, ou até mesmo descontentamento com a atividade que 

desenvolve dentro da empresa, esta ausência, gera prejuízos, quedas na produção, 

custos adicionais com horas extras. (MARTINS, 2012). 

Com este estudo, poderemos observar a diferença que o profissional de 

enfermagem proporciona dentro das empresas, e através do levantamento de 

dados, verificaremos que a qualidade de vida dos funcionários aumenta visto que 

algumas de suas necessidades muitas vezes podem ser sanadas com o enfermeiro, 

evitando que o mesmo se abstenha do trabalho para resolução de problemas 

relacionados à saúde, problemas muitas vezes de pouca complexidade. 

 

Nas últimas décadas, as organizações além do legalmente exigido 
referente à saúde do trabalhador passaram a investir em programas 
de promoção da saúde e qualidade de vida, na perspectiva de 
auferirem benéficos como o aumento da produtividade, a diminuição 
do absenteísmo ou, até mesmo, redução com gastos de assistência 
à saúde, [...], através de ações de educativas que estimulam 
mudanças de comportamento e de estilo de vida. Nesse ponto, a 
enfermagem do trabalho desponta como uma especialidade 
destinada ao cuidado daquele que trabalha, voltando-se para os 
trabalhadores de todas as categorias e de todos os setores de 
ocupação, onde quer que se encontrem. (JESUS, JESUS, RIBEIRO, 
2015). 
 

O Enfermeiro do trabalho contribui de maneira significativa e essencial na 

indústria, pois possui competências atributivas que outros profissionais não possuem 

com relação à prevenção de enfermidades, a promoção da saúde do colaborador, o 

que beneficia a empresa e o empregado. 

 

Cabe ao enfermeiro do trabalho encetar a aplicabilidade de um 
programa de orientação, esclarecimento para maior adesão dos 
trabalhadores, a fim de diminuir e até mesmo extinguir os acidentes 
ocupacionais, tornando imprescindível sua participação nas medidas 
preventivas para proteger-se e manter um ambiente seguro para os 
demais trabalhadores. (CASTRO, SOUZA, SANTOS, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o índice de absenteísmo dos trabalhadores de uma indústria de 

bateria no período de julho de 2015 a 2018. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar o diagnóstico e período de maior prevalência.  

• Descrever as atividades realizadas em prol da saúde do trabalhador. 

• Propor ação para redução dos índices de absenteísmo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XVIII, na 

Inglaterra, país com maior capacidade para tal feito na época, transformou pequenas 

produções manuais, em que o homem era a ferramenta principal, em grandes 

indústrias com máquinas produzindo em larga escala, que funcionavam a todo 

vapor, vinte e quatro horas por dia (CAVALCANTI; SILVA,  2011). 

Para Vasconcellos; Gaze, (2009), a revolução estimulou e contribuiu para o 

desenvolvimento da sociedade, visto que este desenvolvimento foi crescente, 

entretanto a capacidade física do homem ainda era a mesma, as longas, exaustivas 

e ilimitadas jornadas de trabalho pesado, em ambientes insalubres, ou seja, 

inadequados para permanecia de pessoas, deixavam sequelas na população, os 

empregadores não tinham nenhum tipo de pré-requisito para contratação, inclusive 

mulheres e crianças eram admitidas nas fábricas, para atividades pesadas. 

O número de amputações, acidentes, perdas auditivas e óbitos era 

assustador devido à falta de segurança nas máquinas e equipamentos, mas muito 

antes do trabalho ser relacionado a doenças e morte, ainda na época das 

manufaturas, em 1700, o médico Bernardino Ramazzini, escreveu um livro, 

relacionando 50  doenças e seus sintomas a atividades laborais causadoras, a obra 

sem muita importância devido poucos exemplos na época, no futuro deu ao médico 

o título de “pai da medicina do trabalho”(VASCONCELLOS; GAZE; 2009). 

A medicina do trabalho foi implementada dentro da indústria sendo 

protagonista para promoção da saúde dos trabalhadores, no sentido de prevenção 

de doenças e acidentes, porém, na realidade ele deveria contribuir com o bom 

funcionamento da produção, selecionando pessoas que futuramente seriam as mais 

produtivas e saudáveis, menos suscetíveis a doenças, para evitar possíveis faltas, e 

nos casos onde ocorriam esses afastamentos, o médico era responsável por tratar 

os doentes para que os mesmos pudessem retornar rapidamente ao trabalhado 

(NOGUEIRA, 1984). 

A saúde ocupacional nasceu com a Revolução Industrial e é, em 
grande parte, fruto dos movimentos trabalhistas ingleses que, 
principalmente após o "Massacre de Peterloo", resultou, em 1802, 
na primeira lei de proteção aos trabalhadores, a "Lei de Saúde e 
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Moral dos Aprendizes". Não obedecida, por falta de um organismo 
fiscalizador, resultou, finalmente, na "Lei das Fábricas" de 1833, 
onde se cria o "Inspetorado de Fábricas", órgão governamental 
que, pela primeira vez entra no interior das fábricas para verificar 
se a saúde do trabalhador estava sendo protegida contra os 
agravos do trabalho. Inicia-se, assim, a conscientização da 
importância da saúde ocupacional que, finalmente, tem seus 
objetivos definidos em 1957 pela Comissão Mista da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e Organização Mundial da Saúde 
(OMS) (NOGUEIRA, 1984). 

Em 1919, a Organização Internacional do Trabalho é criada, com objetivo de 

promover e proteger a seguridade dos trabalhadores, com relação as jornadas, 

idade mínima para contratação de crianças, trabalhos noturnos, entre outras 

normatizações, e em 1953 ficou estabelecida a obrigatoriedade de serviços de 

medicina do trabalho dentro das indústrias dos países membros da OIT, seguindo a 

recomendação 97. Infelizmente mesmo com todas as mudanças, muitos 

trabalhadores ainda estavam ficando doentes, com sequelas como lesões por 

repetições (LER), doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho (DORT), 

intoxicações por produtos químicos ou metais, dermatoses graves, entre outros 

agravos que a medicina não estava  controlando, ou até mesmo entendendo, a 

necessidade de proporcionar qualidade de vida aos trabalhadores, prevenindo 

possíveis acidentes ou patologias, em uma esfera maior e mais abrangente, unindo-

se com outros profissionais, no sentido organizacional, ergonômico e psicossocial, 

posteriormente perante as evidencias criou –se políticas públicas e sociais a favor 

desses trabalhadores (MENDES; DIAS, 1991). 

 

3.1 O que é CID -10? 

 

Em meados de 1983, em sua décima atualização a classificação 

internacional das doenças, utilizou como base a classificação de Bertilon e a lista de 

causa de morte, para criar a classificação Internacional de Doenças, a fim de propor 

uma homogeneidade no estabelecimento do registro das condições anormais de 

saúde e causas possíveis, que atualmente é de extrema importância para atestados 

e também documentos agregados ao paciente (BATISTELLA; BRITO, 2002). 
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Nesta importante classificação foi possível proporcionar maior conhecimento 

e entendimento sobre as doenças, dividindo em grupos segundo nomes, causas, 

patogenicidade, tipos, população acometida, sintomas, entre outros itens que 

facilitam a identificação e definição, ou seja, de um diagnóstico, uma nomenclatura 

universal, para fim da realização do tratamento mais indicado e também da 

identificação e catalogação da enfermidade do paciente, que futuramente pode 

auxiliar na prevenção deste agravo (LAURENTI, 1991). 

 

3.2 Políticas nacionais da saúde do trabalhador brasileiro 

 

Em julho de 1999, foi realizado na capital do Brasil, “o encontro Nacional de 

Saúde do Trabalhador: desafios para construção de um modelo estratégico”, 

presenciado por aproximadamente quinhentas pessoas, entre entidades 

governamentais, sindicais, e de universidades, além de representantes de 

movimentos sociais, entre outros, esse encontro teve como objetivo, identificar as 

necessidades que a saúde do trabalhador tinha com relação ao que poderia ser 

feito, para ampliar a atenção aos mesmos, e os pontos levantados de maior 

relevância, que necessitavam de organização como unificação das práticas de 

saúde em protocolos, elaboração de projetos a nível nacional, criação de métodos 

de vigilância para saúde do colaborador, criar indicadores, entre outras ações, que 

posteriormente foram atendidos(LEÃO;  VASCONCELOS, 2011). 

Após um período de conflitos no desenvolvimento das melhores estratégias, 

em 2002 surge a Renast, Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Trabalhador, pela Portaria GM/MS no 1.679, de 19/09/2002 (LEÃO; 

VASCONCELOS, 2011). 

 

3.3 Rede nacional de atenção integral a saúde do trabalhador (RENAST) e o 

centro de referencia em saúde do trabalhador (CEREST) 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica 

da Saúde nº 8.080/1990, em seu art. 6º, atribui ao SUS, Sistema Único de Saúde, 
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responsabilidade para com a saúde e bem-estar do trabalhador e da trabalhadora do 

país (COSTA, 2014). 

[...] um conjunto de atividades que se destina à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a 
recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho [...]” (BRASIL, Art. 6º, § 3º, 1990).  

Posteriormente se fez necessário o desenvolvimento das diretrizes principais 

para implementação do RENAST no território nacional (COSTA, 2014). 

, I - estruturação da rede de Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST); II - inclusão das ações de saúde do 
trabalhador na atenção básica, por meio da definição de 
protocolos, estabelecimento de linhas de cuidado e outros 
instrumentos que favoreçam a integralidade; III - implementação 
das ações de promoção e vigilância em saúde do trabalhador; IV - 
instituição e indicação de serviços de Saúde do Trabalhador de 
retaguarda, de média e alta complexidade já instalados, aqui 
chamados de Rede de Serviços Sentinela em Saúde do 
Trabalhador; e V - caracterização de Municípios Sentinela em 
Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2009, Art. 1º, § 3º).  

 

3.4 O absenteísmo nas empresas 

 

A ausência do trabalhador desenvolvendo suas atividades dentro da 

empresa, não tendo motivo relacionado a desligamento, afastamento por doença, ou 

problemas legais, é caracterizada como absenteísmo, ausentismo, absentismo 

(SILVA;  MARZIALE, 2000). 

O absenteísmo, genericamente se refere à ausência do 
trabalhador no local de trabalho. Dentre os denominados fatores 
humanos no processo de trabalho, que incluem as chamadas 
doenças ocupacionais e a rotatividade, o absenteísmo se situa 
entre os efeitos mais danosos ao processo de trabalho, ao suporte 
social do trabalhador. O absenteísmo se caracteriza, nesse 
sentido, como tendo um duplo efeito: do ponto de vista do 
trabalhador, a possibilidade de desconto no salário, de demissão 
ou de outros problemas correlatos; do ponto de vista da 
organização do trabalho, a dificuldade de realização do trabalho 
previsto e os prejuízos por ventura decorrentes (PENATTI; ZAGO; 
QUELHAS, 2005). 
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O absenteísmo surge com o início das revoluções industriais, quando os 

trabalhadores se ausentavam, pela falta de bem-estar no ambiente laboral, as 

condições insalubres, e o excesso de serviço a ser produzido, problema existente 

até os dias atuais (ASSUNÇÃO, 2012).  

Ainda segundo Batista (2012), alguns dos motivos mais comuns para as 

faltas do funcionário são voluntários, ou seja, ocorrem por opção do próprio 

colaborador, as causas podem ser variadas, desde doenças comprovadas ou não, 

problemas com transporte, pouca motivação, descontentamento com a atividade 

exercida e ou com os colegas de trabalho, problemas pessoais, e até mesmo por 

motivos de força maior. 

Quando tentamos identificar de forma individualizada as faltas dos 

funcionários, no deparamos com uma grande parte de absenteísmos médicos, esse 

fato pode estar relacionado com a importância em documentar atendimentos, por 

parte dos profissionais de saúde e pela exigência por parte das empresas em uma 

comprovação do motivo que levou o trabalhador a se ausenta, através da 

observação desses atestados é possível identificar os diagnósticos e posteriormente 

propor melhorias, quando direcionadas a saúde do trabalhador a relevância dessas 

observações são cruciais, e o absenteísmo deve ser analisado multifatorial mente, 

considerando se o indivíduo busca pelo auto cuidado, seus valores, hábitos, a 

função que exerce, o nível de instrução, tipo de produto produzido pela empresa, a 

própria política interna, sexo, cor, idade, e assim traçar metas objetivando a redução 

desses índices (OENNING; CARVALHO; LIMA 2012). 

 

3.5 Enfermagem do trabalho 

 

Segundo Okuno; Belasco; Barbosa (2014), prestação da assistência e do 

cuidado surge, baseadas em misticismos e teorias teológicas, eram práticas 

realizadas em sua maioria por pessoas do sexo feminino, com o passar do tempo o 

trabalho de cuidado com o próximo passa a ter conotação de sacerdotal, relacionada 

a dedicação aos mais necessitados e enfermos, abnegação e simplicidade. A 

enfermagem só surge como profissão a partir da revolução industrial, em meados do 

século XVI em razão da necessidade de ações de saúde. Com a evolução da 
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medicina, e a necessidade cada vez maior de tratar corretamente os doentes, os 

hospitais começam a ser reorganizado, o que refletiu nos processos de 

enfermagem. 

Atualmente a profissão continua sendo de extrema importância, progrediu, 

modificou se, expandiu se para diversas áreas, não ficando exclusivamente 

direcionada ao cuidado hospitalar, uma das áreas que estão em crescimento, é a 

enfermagem do trabalho, este fenômeno se dá pela valorização, e o investimento 

que os empregadores buscam cada vez mais proporcionar para seus trabalhadores, 

CONTE (2003), proporcionando qualidade de vida para o funcionário aumenta se 

consequentemente sua produtividade.  

Para Tristão; Antonietto (2004), a enfermagem do trabalho tem como foco, 

promover ações de cuidado, como programas de controle e monitorização de sinais 

vitais, campanhas vacinais, para imunização, exames necessários previamente 

estabelecidos pelo PCMSO (programa de controle médico da saúde ocupacional), 

encaminhamentos para consultas, todas essas atividades contribuem para redução 

dos números de faltas dos funcionários, essas faltas, são prejudiciais para o 

empregador já que causam danos financeiros, o enfermeiro entre sua atividade, 

pode contribuir para que para que os trabalhadores evitem ao máximo se ausentar 

do trabalho, principalmente por motivos relacionados a enfermidades de baixa 

complexidade. 
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4 METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Apucarana com 

número de parecer 2.696.764, foram iniciadas as pesquisas quantitativas, que 

segundo Dalforo; Lana; Silveira, (2008) para realização de deste modelo de 

pesquisa é necessário o uso de estatísticas, tanto na coleta quanto na análise dos 

dados obtidos, afim de evitar possíveis erros de interpretação nos prontuários dos 

trabalhadores sob a autorização do responsável da empresa Baterias Automotivas, 

que localiza se na cidade de Apucarana, região norte do Paraná. 

 

4.1 Local da pesquisa 

 

Os dados foram coletados em uma empresa, onde se produz e comercializa 

a nível nacional, localizada na cidade de Apucarana-PR, região norte do Paraná.  

 

4.2 Participantes a pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada nos prontuários dos funcionários da empresa que 

eram efetivos, que tinham mais de 18 anos, que apresentaram atestados médicos 

com CID, levando em consideração as questões éticas com relação ao sigilo das 

informações e dados obtidos. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Foram em média 170 funcionários pesquisados, em um período de 60 dias, 

foram analisados dados e transcritos em tabelas a fim de explanar os resultados 

encontrados. 

 

4.4 Riscos 

 

Os principais riscos aos quais os participantes do estudo estão suscetíveis 

se devem a possível exposição de seus dados pessoais, íntimos, e invasão da 
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privacidade dos mesmos, vale ressaltar que os dados serão utilizados apenas para 

fins de pesquisa. 

 

4.5 Método da análise dos dados 

 

A análise e interpretação de dados foram realizadas através de tabelas de 

frequência simples e porcentagens. Foram utilizados os programas Word e Excel, 

analisando e quantificando os dados através de estatística descritiva. 

 

4.6 Considerações éticas 

 

De acordo com a Resolução 466/2012, esta pesquisa seguiu as normas 

regulamentadoras de pesquisa em seres humanos. 
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5 RESULTADOS 

 

A pesquisa tem como objetivo principal, demonstrar a quantidade de faltas 

com atestados e seus devidos CID, (Código Internacional de Doenças), que foram 

apresentadas pelos trabalhadores, ao longo do período de três anos, levando em 

consideração os códigos mais reincidentes e com maior relevância, destacando e 

evidenciando aqueles com nexo causal com as atividades desenvolvidas dentro das 

funções da empresa. 

Abaixo, para maior compreensão da dinamicidade da empresa, observamos, 

através daTabela 1, a quantidade média de trabalhadores efetivos durante os 

períodos estudados: 

 

Tabela 1 – Média de Trabalhadores efetivos na empresa no período pesquisado 

Ano Média de Funcionário no Ano 

2015 191 

2016 195 

2017 176 

2018 125 

Fonte: Batista, 2018 
 

Os dados da tabela acima representam todos os funcionários efetivos entre 

janeiro e dezembro de cada ano apresentado, e foram obtidos da seguinte maneira: 

após o levantamento dos dados, foi realizado a média que consiste na somatória 

dos resultados de cada mês dividido pela quantidade de amostras. (MARQUES; 

GILDA, 2011) 

A critério de observação segue abaixo a Tabela 2, que descreve a 

quantidade de trabalhadores do sexo feminino e masculino, respectivamente: 
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Tabela 2 - Trabalhadores efetivos na empresa no Período Pesquisado Divididos entre 
sexo 

Ano Mulheres 
Homens 

 
Total 

 2015 09 182 191 

2016 08 187 195 

2017 10 166 176 

2018 11 114 125 

Fonte: Batista, 2018 
 

A análise dos dados demostra que a maioria dos trabalhadores é do sexo 

masculino, majoritariamente, e pode estar ligado ao fato da exigência intensa da 

capacidade física do mesmo para realização da maior parte das funções, da 

susceptibilidade aumentada das mesmas ao chumbo, e o afastamento que é gerado 

em caso de gestação e lactação, o que impede as mulheres de serem contratadas 

para funções que trabalhem na área de produção da bateria, inclusive era uma 

recomendação do Ministério do trabalho a proteção das mulheres nessas condições  

locais considerados insalubres, porém após reforma Trabalhista, aprovada pelo 

congresso nacional, essa recomendação não precisa necessariamente ser acatada 

(SOUZA, 2017). 

 

5.1 Análises dos dados de acordo com o CID- 10 

 

Segundo Laurenti (1991), houve grande necessidade da criação de 

estatísticas capazes de estabelecerem uma universalidade na classificação das 

patologias, iniciou–se em 1983 essa determinação, e desde então ela está sendo 

atualizada. 

Após a verificação geral do número de absenteísmos, se faz necessário para 

identificar quais são os mais incidentes, aqueles que são os maiores motivadores de 

afastamento desses trabalhadores, o levantamento foi realizado em prontuários, 

contabilizado somente aqueles que continham CID, a classificação internacional de 

doenças, após o levantamento foram subdivididos pelas suas categorias, que são 
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representadas por uma letra alfabética seguida de uma ordem numérica que 

especifica a patologia, ou agravo que acometeu o indivíduo, conforme é indicado na 

Tabela 3 (MORAES et al, 1997 p888).  

 

Tabela 3 – CID`s divididos por categorias do período de julho de 2015 a junho de 2016 

CID por categoria  
Número de 

atestados na 
categoria  

Dias de 
afastamentos 

gerados no total  

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias (A00 – B99) 

11 32 

Neoplasias (C00 – D48) 02 02 

Transtornos Mentais e 
Comportamentais (F00 – F99) 

04 06 

Doenças do sistema nervoso (G00 -  
G99) 

04 15 

-Doenças do olho e Anexos (H00 – H59) 06 09 

Doenças do aparelho circulatório (I00 – 
I99) 

4 13 

Doenças do aparelho respiratório (J00 – 
J99) 

18 29 

Doenças do aparelho digestivo (K00 – 
K93) 

14 16 

Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo (L00 – L99) 

1 2 

Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo (M00 – M99) 

21 1.087 

Doenças do aparelho geniturinário (N00 
– N99) 

2 3 

Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e laboratório não 

classificados em outra parte (R00 – R99) 
9 395 

Lesões, envenenamento e algumas 
outras consequências de causas 

externas (S - T) 
44 594 

Fatores que influenciam o estado de 
saúde e o contato com os serviços de 

saúde (Z00 – Z99) 
50 301 

Total: 193 2.747 
Fonte: Batista, 2018. 
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Na Tabela 3, observa-se vinte e um atestados de Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo representadas pelo CID, M00 à M99, que 

geraram 1087 dias de afastamentos e também foram apresentados 44 atestados 

relacionados ao CID S e T, que classifica as lesões, envenenamento e algumas 

outras consequências de causas externas que geraram 594 abstenções ambos são 

as mais incidentes no período de 12 meses entre os anos de 2015 a 2016. 

Tais agravamentos demonstrados acima, são comuns entre os 

trabalhadores devido ao aumento da competitividade industrial, na produtividade, 

mesmo com os avanços tecnológicos com relação as máquinas e modernização dos 

processos de produção, ainda não são totalmente prevenidos (RIBEIRO; MATA; 

SOUZA, 2014). 

A Tabela 4 mostra os resultados dos trabalhadores afastados, bem como os 

dias de afastamento para o período de julho de 2016 a junho de 2017, de acordo 

com a categoria. 

 

Tabela 4 – CID`S divididos por categorias do período de julho de 2016 a junho de 2017 

CID por categoria 
Número de 

atestados na 
categoria 

Dias de 
afastamentos 

gerados no total 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias (A00 – B99) 

07 19 

Neoplasias (C00 – D48) 01 03 

Transtornos Mentais e 
Comportamentais (F00 – F99) 

04 99 

Doenças do sistema nervoso (G00 -  
G99) 

01 02 

-Doenças do olho e Anexos (H00 – H59) 08 29 

Doenças do ouvido e da apófise 
mastoide (H60 – H62) 

1 1 

Doenças do aparelho circulatório (I00 – 
I99) 

5 5 

Doenças do aparelho respiratório (J00 – 
J99) 

11 17 

Doenças do aparelho digestivo (K00 – 
K93) 

25 163 
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CID por categoria 
Número de 

atestados na 
categoria 

Dias de 
afastamentos 

gerados no total 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 
(L00 – L99) 

1 2 

Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo (M00 – M99) 

30 363 

Doenças do aparelho geniturinário (N00 
– N99) 

05 83 

Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e laboratório não 

classificados em outra parte (R00 – R99) 
05 06 

Lesões, envenenamento e algumas 
outras consequências de causas 

externas (S - T) 
33 486 

Fatores que influenciam o estado de 
saúde e o contato com os serviços de 

saúde (Z00 – Z99) 
70 114 

Total: 206 1.390 

Fonte: Batista, 2018. 
 

Ao observarmos a Tabela 4, é possível identificar a diminuição de dias de 

absenteísmos. Foram apresentados trinta e três atestados médicos com CID 

classificados pelas letras S até T, que correspondem as Lesões, envenenamento e 

algumas outras consequências de causas externas, gerando um total de abstenções 

de 486 dias. 

E os representados pela nomenclatura M00 a M99, que resultaram em 363 

dias de afastamento, apresentados por 30 trabalhadores, relacionados a Doenças 

do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, são os mais incidentes no período, 

permanecem os mesmos do ano anterior, porém em ordem invertida com relação a 

quantidade, considerando que há uma padronização de CID’s apresentados pelos 

trabalhadores, se faz necessária vista grossa com relação a aumentar ações que 

minimizem esses agravos, principalmente relacionadas a ergonomia que é o estudo 

da interação entre homem e ambiente de trabalho (FEIJOO, 2014). 
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A Tabela 5 mostra os resultados dos trabalhadores afastados, bem como os 

dias de afastamento para o período de julho de 2017 a junho de 2018, de acordo 

com a categoria. 

Tabela 5 – CID`s divididos por categorias do período de julho de 2017 a junho de 2018 

CID por categoria 
Número de 

atestados na 
categoria 

Dias de 
afastamentos 

gerados no total 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias (A00 – B99) 

09 19 

Neoplasias (C00 – D48) 01 01 

Transtornos Mentais e 
Comportamentais (F00 – F99) 

01 01 

-Doenças do olho e Anexos (H00 – H59) 12 33 

Doenças do aparelho circulatório (I00 – 
I99) 

02 34 

Doenças do aparelho respiratório (J00 – 
J99) 

14 21 

Doenças do aparelho digestivo (K00 – 
K93) 

40 98 

Doenças do sistema osteomuscular e 
do tecido conjuntivo (M00 – M99) 

53 447 

Doenças do aparelho geniturinário (N00 
– N99) 

12 22 

Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e laboratório não 

classificados em outra parte (R00 – R99) 
09 12 

Lesões, envenenamento e algumas 
outras consequências de causas 

externas (S - T) 
23 399 

Fatores que influenciam o estado de 
saúde e o contato com os serviços de 

saúde (Z00 – Z99) 
57 91 

Outras causas externas de traumatismo 
acidentais (W00 – X59) 

02 08 

Total: 239 1.214 

Fonte: Batista, 2018. 
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Ao observarmos esses resultados, é perceptível novamente os atestados 

médicos com CID classificados pelas letras S até T, e os representados pela 

nomenclatura M00 a M99, indicando que há um padrão que varia muito pouco com 

relação as doenças que acometem estes trabalhadores que produzem baterias.  

Os Cid’s de nomenclatura M00 a M99 e S a T geraram 447 e 399 dias de 

absenteísmosrespectivamente, esses distúrbios tem aumentado vertiginosamente 

nas industrias do mundo todo, se tornando um desafio para profissionais que 

trabalham com a prevenção de doenças e acidentes, e promoção da saúde dos 

trabalhadores, como médicos, enfermeiro, Engenheiros e técnicos em segurança do 

trabalho. 

A Normativa 98 do Ministério da Previdência Social, as DORT’s como podem 

ser enquadradas, estão ou não atreladas ao trabalho, devidos sintomatogias 

parecidas, como por exemplo dores recorrentes ou intermitentes, fadiga, cansaço, 

são geralmente cumulativas, aparecendo ao longo de um tempo de exposição 

considerável, de muitos anos de trabalho, inclusive em outras empresas, e devem 

ser associadas a postura do profissional no seu particular, social, ao seu biótipo 

físico (ALCANTARA; FERREIRA, 2011).  

Portanto não são diagnosticados sempre da mesma forma ainda que 

apresentadas em trabalhadores de funções iguais, no Brasil, as DORT’s são aceitas 

como doenças relacionados ao trabalho desde 1991(ALCANTARA; FERREIRA, 

2011). 

 

5.2 Análises gerais dos dados 

 

Na Tabela 6, podemos observar a quantidade geral de absenteísmos 

encontrados a cada período estudado. 

 

Tabela 6 - Quantidade geral de absenteísmos observados entre o período de um ano 
para o outro na empresa 
Julho de 2015 a Junho de 

2016 
Julho de 2016 a Junho 

2017 
Julho de 2017 a Julho de 

2018 
2.747 1.390 1.214 

Fonte: Batista, 2018. 
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Os dados gerais com relação à quantidade total de faltas ocorridas nos 

períodos de um ano entre os anos de 2015 a 2016 são os mais elevados, foram 

2.727 dias de abstenção, posteriormente há uma queda nos números de faltas nos 

anos conseguintes, entre os anos de 2016 e 2017, foram apresentados atestados 

que geraram 1.390 dias de afastamentos e no último período analisado esse número 

reduziu ainda mais foram, 1.214 dias de absenteísmos na empresa, mesmo com a 

maior números de atestados apresentados entre os três anos, os fatores que podem 

ter influenciado essa diminuição, pode estar relacionada a menor gravidade das 

patologias, e a introdução de um profissional de enfermagem no SESMT da 

empresa. 

 

5.3 Afastamentos Superiores a Quinze Dias 

 

Alguns Cid`s se destacam em meio aos outros por gerarem muitos dias de 

afastamento, maiores de 15 dias, e que remeteram a esses trabalhadores a 

necessidade de uma busca pela seguridade social. 

No Brasil, os trabalhadores do Regime Geral da Previdência 
Social que podem receber benefícios por DRT são empregados, 
trabalhadores avulsos e segurados especiais. A responsabilidade 
pela atribuição do estabelecimento do nexo causal entre as 
enfermidades e o trabalho é dos médicos peritos do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), uma autarquia ligada ao 
Ministério da Previdência Social. Para os trabalhadores 
empregados isto ocorre apenas nas situações de agravos com 
afastamento do trabalho por mais de 15 dias, quando é o INSS 
quem paga ao trabalhador impossibilitado de trabalhar (SOUZA; 
SANTANA; OLIVEIRA; et. al, 2008).  

A seguir observamos os gráficos que representam por período os CID’s que 

geraram afastamentos com mais de quinze dias, assim como a quantidade de dias 

que os trabalhadores se ausentaram de suas funções, devido cada um deles. 
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Gráfico 1 – Afastamentos superiores a 15 dias de julho de 2015 a junho de 2016 

 

Fonte: Batista, 2018 
 

No gráfico acima podemos visualizar que no periodo entre 2015 e 2016, oito 

funcionários apresentaram atestados com CID’s, que  geraram afastamentos 

superiores a quinze dias, o destaque foi para M54.5,que resultou em 646 dias de 

afastamentos, muito comum a lombalgia ocupacional, está ligado a 50% e 80 % das 

incapacitaçoes da população em geral, reconhecidamente nacional e 

internacionalmente como causadora de invalidez precoce dos trabalhadores com 

menos de 45 anos de idade, sendo mais recorrentes em mulheres, não tendo uma 

causa especifica e sim multifatorial, envolvendo atividade, vida pessoal, habitos, 

estatura e predisposição familiar (TRAMONTIM; CHEREM; MARASCIULO; et al 

2013). 
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Gráfico 2 – Afastamentos superiores a 15 dias de Julho de 2016 a Junho de 2017 

 
Fonte: Batista, 2018 

 

Podemos observar graficamente que durante os doze meses, entre os anos 

de 2016 e 2017, nove indivíduos, foram afastados de suas atividades laborais por 

mais de 15 dias, sendo o CID de nomenclatura M54.5, novamente, o destacável 

entre todos, de modo que neste período causou 297 dias de abstenção de um 

trabalhador, a redução da ocorrências desses casos pode ser reduzida com a 

introdução de programas que visem a prevenção , treinamento,  a educação dos 

trabalhadores, diminuindo as incapacidades e quadros de algia, ainda que não se 

apresente cem por cento eficaz, proporcionar a informação a esses trabalhadores 

auxilia na compreensão da necessidade de se trabalhar sem prejudicar a sua 

qualidade de vida, além de diminuir a quantidade de frequências de afastamentos 

(TRAMONTIM; CHEREM; MARASCIULO; et al 2013). 
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Gráfico 3 – Afastamentos superiores a 15 dias de Julho 2017 a julho 2018 

 
Fonte: Batista, 2018 

 

Neste últimoperíodo analisado entre os anos de 2017 e 2018, seis CID’s 

foram observados, houve redução no número de atestados totais apresentados 

pelos trabalhadores, proporcionalmente os afastamentos maiores a quinze dias 

também foram menores, foi o período que apresentou menor número de 

ausentismos entre todos os anos estudados, ainda que representado pela mesma 

classificação, diferentemente dos períodos anteriores o CID que mais gerou dias de 

afastamento, que foi apresentado por um trabalhador foi o M16, denominado 

Coxartrose ou artrose de quadril,  esta patologia acomete na sua maioria idosos, 

mas já é observável em 3% dos indivíduos adultos, afeta articulações sinoviais, 

causa quadros de dores intensas e diminuição da locomoção, a doença pode surgir 

sem causa aparente, ou pode ter um fator principal, porém a Coxartrose hoje é 

considerada um agravo multifatorial, ou seja, tem diversas precatórias individuais 

que podem levar ao aparecimento da mesma (SPINELLI, 2016).  

 

5.4 Atividades já estabelecidas na empresa em benefício do trabalhador 

 

Dentro das responsabilidades do empregador, com relação a promoção da 

saúde do trabalhador,  além daquelas que estão previstas em lei, como, exames 
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admissionais, demissionários, periódicos, de retorno ao trabalho e mudança de setor 

e função, entre outros direitos há também benefícios que comprovadamente ainda 

que não exigidos são essenciais para proporcionar qualidade de vida aos mesmos, 

seja com interesse em uma retorno produtivo, ou com diminuição da rotatividade, o 

importante é a melhoria, que se observa quando tais medidas são implantadas 

(FRANCO, 2017). 

 

• Ginástica laboral três vezes na semana no período da manhã 

• Parcerias em planos de saúde e odontológicos. 

• Disponibilidade de alimentação, sendo almoço e ou jantar, nas 

dependências da empresa a preço acessível. 

• Cronograma de palestras anuais que correspondem as recomendações 

do MT (Ergonomia, DST, Proteção auditiva, Proteção visual, Prevenção 

de acidentes). 

• Palestras sobre cuidados com Chumbo, devido a manuseio do Metal 

na empresa. 

• Salas de hidratação para controle de nível plúmbico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo concluiu que no períodos de julho de 2015 a julho de 2018, há 

maior incidência de patologias e agravos se manifestando entre os trabalhadores,  

representados pelos CID’s, segundo Moraes et al, 1997 p888, S60 até S69, que em 

suas ramificações estão relacionados a traumas e ou contusões de dedos, mãos e 

punho e também pelas doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 

que são representadas pelas categorias M00 a M99. 

Ambas categorias são coerentes com as atividades exercidas dentro das 

funções na empresa de baterias, visto que se trata do manuseio de um produto 

pesado, que pode causar acidentes com trauma, e a longo prazo, ocasionar 

problemas de saúde relacionados um esforço repetitivo, causando afastamentos de 

muitos dias, que inclusive progridem para pedidos de auxílio doenças junto ao INSS, 

esses absenteísmos geram grandes perdas de produtividade e muitos transtornos 

para os trabalhadores, devido a necessidade de se ausentar de suas atividades e 

pelas buscas por tratamentos.  

Levando em consideração a atividade desempenhada nos processos de 

produção da bateria, é indicativo que há uma necessidade de estudo e 

implementação de medidas de segurança para promoção da saúde desses 

funcionários, para diminuição desses acidentes acima classificados, uma alternativa 

acessível e eficaz e que já é praticado na empresa em questão, é a realização de 

atividades de conscientização dos trabalhadores acerca da importância de 

aproveitarem a ginastica laboral ofertada três vezes por semana, a participação em 

palestras e cursos promovidos pela empresa. 

Quando a enfermagem é inserida como facilitadora neste processo, 

possibilita que através da relação que este profissional desenvolve com esses 

trabalhadores, todo este processo de conscientização, se potencialize e o 

entendimento e aderência dos mesmos também. 
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APÊNDICE A - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE USO DO TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE (TCLE) 

26 de abril de 2018. 

Vimos pela presente solicitar a dispensa do uso de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, para a implementação do estudo intitulado “análise do 

índice de absenteísmo em uma indústria de bateria: importância da 

enfermagem do trabalho”, A presente solicitação se justifica por trata-se de 

pesquisa documental, em que a coleta de dados se efetuara junto a fontes 

primárias e secundárias a serem disponibilizadas pelos dados dos prontuários 

da empresa Fuzion Baterias Automotivas LTDA. 

Asseguramos que a referida consulta só será iniciada após a devida 

autorização de uso dos arquivos pelo responsável administrativo (gestor ou seu 

representante) da referida instituição, enquanto DEPOSITÁRIO FIEL das 

informações armazenadas, e mediante aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Apucarana (CETI-FAP).  

Da mesma forma, nos comprometemos a tratar os dados observando todos 

os compromissos quanto ao sigilo e confidencialidade das informações pessoais, de 

modo que nenhum participante da pesquisa seja identificado, durante a execução do 

estudo ou por ocasião da divulgação cientifica do mesmo.  

Informamos que os dados serão utilizados exclusivamente para os fins 

científicos delimitados no projeto.  

Certos de vossa compreensão,  
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APENDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

Apucarana, 23 de abril de 2018. 

 

 

A Baterias Extranger 

A/C Diretor Administrativo: Jonas Batista David 

 

Eu Kelly Franciele Costa Batista, acadêmica do Curso de Bacharelado 

em Enfermagem da Faculdade de Apucarana (FAP), tendo como requisito, 

apresentar o Trabalho de Curso (TC) com o seguinte tema: ANALISE DO 

INDICE DE ABSENTEÍSMO EM UMA INDÚSTRIA DE BATERIA: IMPORTANCIA 

DA ENFERMAGEM DO TRABALHO. 

Assim, venho por meio deste, solicitar a permissão para realizar esta 

pesquisa que tem por objetivo elencar dados da empresa de fabricação de baterias, 

Extranger, a fim de avaliar o índice de absenteísmo, e as ações que o enfermeiro do 

trabalho desenvolve, e a importância desse profissional.  

O estudo será realizado através de análise de prontuários, onde poderemos obter as 

informações de que se fizerem necessárias.  

Esclareço que os dados da pesquisa são para objetivo único de estudo.  

Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 

 

Atenciosamente, 
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ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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