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RESUMO 

 

A produção e os fatores de risco que interferem na produtividade do trabalhador, vêm sendo 

discutido como um fator estratégico na administração das empresas. O presenteísmo visa 

analisar quais são os fatores de saúde que interferem na produtividade do trabalhador. O ruído 

ocupacional é uma realidade na qual os trabalhadores estão expostos diariamente e na qual há 

evidências científicas do efeito do ruído na saúde do funcionário. Este estudo tem como objetivo 

investigar a associação entre variáveis sociodemográficas e do trabalho com a ocorrência do 

presenteísmo e a relação com a exposição ao ruído ocupacional. Para tal estudo, a pesquisa 

caracterizara-se como exploratória, com abordagem quantitativa. No delineamento foi realizado 

um estudo de caso em uma indústria localizada no Vale do Paraíba, com uma amostra de 306 

sujeitos. Os dados foram obtidos por meio da aplicação do protocolo WLQ de presenteísmo, do 

questionário de dados sociodemográficos e documentos a respeito do ruído fornecidos pela 

empresa. A análise de associação dos desfechos foi realizada por meio de regressão logística 

multivariada e com nível de significância de 5%. Pode-se verificar que, a demanda física foi a 

que teve maior escore, bem como que o ruído pode ser considerado como variável que 

influencia o presenteísmo. Dentre as variáveis significativas estão dor de cabeça, dor nas costas, 

percepção de saúde, sono, bem-estar, tensão no trabalho, turno de trabalho e sexo. Pretendeu-

se com esta pesquisa contribuir na busca de melhorias no que se relaciona à produtividade e 

saúde do trabalhador. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Presenteísmo. Produtividade. Ruído ocupacional. Saúde do 

trabalhador. Gestão em saúde corporativa. Qualidade de vida no trabalho. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Production and risk factors that interfere with worker productivity have been discussed as a 

strategic factor in the management of companies. The presenteeism aims to analyze which are 

the health factors that interfere in the productivity of the worker. Occupational noise is a reality 

in which workers are exposed daily and in which there is scientific evidence of the effect of 

noise on employee health. This study aims to investigate the association between 

sociodemographic variables and work with the occurrence of presenteeism and the association 

with exposure to occupational noise. For this study, the research was characterized as 

exploratory, with a quantitative approach. A case study was conducted in an industry located in 

Vale do Paraíba, with a sample of 320 subjects. The data were obtained through the application 

of the WLQ protocol of presenteeism, the sociodemographic data questionnaire and documents 

about the noise provided by the company. The association analysis of the outcomes was 

performed using multivariate logistic regression and with significance level of 5%. It can be 

verified that the physical demand was the one that had the highest score, as well as that the 

noise can be considered as a variable that influences the presenteeism. Among the significant 

variables are headache, back pain, health perception, sleep, well-being, tension at work, work 

shift and sex. This research aimed to contribute to the search for improvements in what relates 

to worker's productivity and health. 

 

KEYWORDS: Presenteeism. Productivity. Occupational noise. Worker's health. Management 

in corporate health.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os fatores que interferem na produtividade e na qualidade do desempenho de trabalho de 

um trabalhador comumente estão em discussão no meio corporativo, visto que tal interfere nos 

custos da empresa e, consequentemente na competitividade da mesma frente ao mercado.  

Tanto a produtividade como o capital humano são fatores relevantes para obtenção de 

resultados. Tratar o bem-estar do trabalhador como um componente das propostas de 

desenvolvimento e atribuir um valor de mercado, de forma a articular as políticas de ajustes 

estruturais, de caráter intersetorial e correlacionar os fatores de riscos de adoecimentos e 

acidentes a condutas de comportamento sociais as questões sociais em saúde é fundamental. 

“As empresas que buscam sustentar vantagens competitivas em longo prazo devem considerar 

relevante investir no “capital humano” (SILVA, 2007 apud LIMONGI-FRANÇA et al., 2009, 

p. 2). Tavares e Kamimura (2012), afirmam que a qualidade de vida impacta diretamente na 

produtividade do trabalhador. 

A Organização Mundial da Saúde (2010) afirma que saúde, bem-estar e segurança no 

trabalho como fatores fundamentais para a produtividade, a competitividade e a 

sustentabilidade das empresas (BAPTISTA, 2010).  

Registram-se casos nos quais a presença do funcionário não é acompanhada de bom 

desenho de produtividade e qualidade (FONSECA, 2009; HEMP, 2004; LOEPPKE et al., 2003; 

SHAMANSKY, 2002). Quando isto é causado por aspecto de qualidade vida, tais casos são 

tratados como presenteísmo por motivo de saúde. Sendo assim, presenteísmo é a atenuação da 

produtividade tendo como origem fatores de saúde ou qualidade de vida que impactam no 

trabalhador. Segundo Baptista (2011); Aldana (2009); Fonseca (2009); Hemp (2004); 

Shamansky (2002), presenteísmo é caracterizado quando os funcionários estão presentes no 

ambiente de trabalho, mas que devido a problemas de ordem física ou psicológica não 

conseguem cumprir suas funções em sua totalidade. Quando isto é causado por aspecto de 

qualidade vida, tais casos são tratados como presenteísmo por motivo de saúde. Assim, o 

presenteísmo é definido como estar presente no trabalho, mas, limitado em alguns aspectos no 

desenvolvimento do trabalho por algum problema de saúde (BRAAKMAN-JANSEN et al., 

2012; DESPIÉGEL et al., 2012; HUMMER; SHERMAN; QUINN, 2002; HUTTING et al., 

2014; MERRILL et al., 2012; SCHULTZ; EDINGTON, 2007; TURPIN et al., 2004; 

WHITEHOUSE, 2005). 

Muitos trabalhadores estão diariamente expostos ao ruído dentro da empresa. A exposição 

ao ruído além do permitido por lei, pode ter como consequência estresse, problemas 
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gastrointestinais, problemas cardíacos, problemas psicológicos, problemas auditivos, 

problemas psicológicos entre outros. Efeitos decorrentes da exposição ao ruído a exemplo da 

doença isquêmica do coração, foram descritos estando associados à produção de incômodo e, 

principalmente, à perda auditiva (BABISCH; ISING; GALLACHER, 2003; SILVA; 

CORREIA, 2012). Leineweber et al. (2012) e Muckenhuber et al. (2013) sugerem que o 

presenteísmo é um fenômeno complexo e, não apenas uma alternativa à ausência de doença, e, 

que deve ser estudado em mais detalhes. Diante desta perspectiva, buscou-se investigar se a 

exposição ao ruído é um fator que influencia o presenteísmo.  

Corroborando com os achados na pesquisa realizada na base Web of Science, Deery, 

Walsh e Zatzick (2014), afirmam que o presenteísmo é um problema organizacional crescente. 

Willingham (2008), enfatiza a importância de se realizar novas pesquisas sobre o impacto do 

presenteísmo nas empresas americanas ao afirmar que apenas 14% das empresas americanas 

estão estudando e lidando com o presenteísmo tendo por base dados do estudo do Grupo 

Benfield e da Faculdade Americana de Medicina Ocupacional e Meio Ambiente.  

Assim, esta pesquisa busca explorar essa lacuna, procurando mostrar como certos fatores 

relacionados à saúde interferem na produtividade, incluindo a abordagem da exposição ao ruído 

ocupacional.  

Portanto, a expectativa é de que a pesquisa possa contribuir na busca de melhorias nas 

estratégias utilizadas pelas empresas na produtividade, gestão de saúde e ruído ocupacional, ou 

seja, indicadores que mostrem o impacto dos fatores analisados e, com isso possibilite 

perspectivas de melhorar a qualidade de vida do trabalhador conjunto com o aumento da 

produtividade. Espera-se também que esta pesquisa possa fomentar estudos no meio 

corporativo com relação à saúde e produtividade.   

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalhador, tanto do aspecto de 

produção quanto nos aspectos de exigência legal, têm sido tema de discussão e incluídos em 

estratégias de gestão. O viés econômico também tem forte influência nesse tema.  

Estudos recentes sobre gestão em saúde corporativa inclinam-se a estudar o impacto da 

saúde na produtividade e a consequência financeira desse elo (BOLES; PELLETIER; LYNCH, 

2004; BUNN et al., 2006; BURTON et al., 2005; COOPER; DEWE, 2008; KESSLER et al., 

2011; LECHEMINANT; MERRILL, 2012; PROCHASKA et al., 2011; STEWART et al., 

2003), no entanto, quase todas as pesquisas apresentadas foram desenvolvidas em outros países. 
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Tradicionalmente, os estudos buscam analisar o impacto financeiro do absenteísmo na 

produção  (AGUIAR; OLIVEIRA, 2009; BERGSTRÖM et al., 2009; FERREIRA, 2008; 

FONSECA, 2009; TAVARES; KAMIMURA, 2012; WHITAKER, 2001), inclusive, 

Bergström et al. (2009) ressaltam o presenteísmo de hoje, se tornar o presenteísmo de amanhã.  

Estudos internacionais têm evidenciado o impacto financeiro do presenteísmo e seu impacto a 

longo prazo na saúde dos trabalhadores, e, consequentemente, na sustentabilidade da 

produtividade e econômica das organizações (ALLEN et al., 2018; STROMBERG et al., 2017; 

ZHANG et al., 2015). 

Reforça-se a importância dessa pesquisa, ao se analisar o aumento de pesquisa sobre o 

tema presenteísmo; pesquisas que utilizaram o protocolo WLQ como instrumento e, ainda; a 

ausência de trabalhos que associaram presenteísmo com ruído tendo por base a base de dados 

Web of Science.   

Em pesquisa realizada em artigos obtidos na base Web of Science, no período de 2008 a 

2019, usando a palavra-chave “presenteeism”, foram encontrados 1.272 artigos publicados e 

16.621 citações e, associando ao termo WLQ, foram localizados 31 artigos e um total de 833 

citações, sendo o maior índice de citações em 2018. 

Para se pesquisar o presenteísmo, há alguns protocolos validados como o The Work 

Limitations Questionnaire (WLQ). Esta pesquisa, optou-se por escolher adaptar o WLQ, por 

possibilitar relacionar quatro aspectos separadamente e, em consulta realizada na base da Capes 

Periódicos, no período de 2003 a 2014, usando a palavra-chave “presenteísmo”, é um dos 

protocolos que mais aparece como instrumento utilizado nas pesquisas nacionais, seguido pela 

Escala de Presenteísmo Stanford (SPS-6). O WLQ é protocolo que tem como autor Lerner 

(1998) e foi traduzido e adaptado culturalmente e validado para a cultura brasileira por Soárez 

et al. (2007).  

Na busca, associando os termos “presenteeism” e “noise”, sem nenhum filtro na busca, 

apareceram somente 3 artigos (LOSCH, 2016; LUKCSO et al., 2016; SCHELL et al., 2013), e, 

todos apenas mencionando o ruído como um fator estressante ou ergonômico no ambiente do 

trabalho, mas sem fazer associação direta com o presenteísmo. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Quais os fatores de risco que interferem na produtividade do trabalhador e quanto o ruído 

vem a interferir nesses fatores? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a associação entre variáveis sociodemográficas, de saúde e do trabalho com a 

ocorrência do presenteísmo e a relação com a exposição ao ruído ocupacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar as variáveis significativas na ocorrência de presenteísmo; 

 - Obter a prevalência de presenteísmo na amostra estudada; 

- Avaliar a associação entre exposição ao ruído ocupacional e presenteísmo. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O fato de este trabalho lidar com um tema muito amplo reforça a necessidade de se 

delimitar com precisão a esfera de atuação da pesquisa. Sendo assim, deixa-se claro que este 

trabalho se delimitou em explorar os achados e o tema, e não de elaborar propostas. A 

delimitação temática focou em analisar os dados obtidos sob a perspectiva da produtividade e 

exposição ao ruído tendo por bases os pilares: dados sociodemográficos dos trabalhadores, 

dados de saúde, dados sobre doses de ruído nos setores. A pesquisa compreendeu o estudo de 

caso de uma empresa de grande porte localizada no Vale do Paraíba. Não foi objeto de estudo 

a comparação das estratégias desenvolvidas da empresa pesquisada com outros estudos de casos 

publicados. Na pesquisa de campo, a limitação ficou na inviabilidade de se aplicar os 

formulários a uma amostra grande de funcionários do turno da noite. 

 

1.5 HIPÓTESES 

 

Para a realização desta pesquisa, no tocante a um dos objetivos específicos, foi verificada 

a hipótese: 

• Hipótese 1 (H1) – A exposição ao ruído apresenta influência significativa no 

presenteísmo. 

 

H1 – Influência que a variável A tem sobre a variável B 
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A: Variável Independente          B: Variável Dependente 

 

• Hipótese 2 (H2) – O presenteísmo influencia significativamente o desempenho/ 

produtividade. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A presente tese está organizada em oito capítulos: 

O primeiro capítulo é composto pela introdução, em que estão definidos o problema, o 

objetivo geral, os objetivos específicos e a delimitação do estudo. 

Os capítulos II, III, IV e V trazem a revisão de literatura. O segundo capítulo aborda sobre 

a saúde do trabalhador e os conceitos de saúde envolvidos. O terceiro capítulo aborda a 

ergonomia e os fatores envolvidos e, ainda, a relação com a produtividade. Os conceitos de 

presenteísmo, os protocolos de presenteísmo e estudos recentes sobre o tema são apresentados 

no capítulo quatro. 

No quinto capítulo é explorado o tema exposição ao ruído, apresentando os conceitos 

sobre ruído ocupacional, aspectos legais sobre medição e controle e estudos recentes 

relacionados ao tema. 

No sexto capítulo é abordado método, caracterizando o tipo de pesquisa, a população e 

amostra, instrumentos e procedimentos de coleta e análise dos dados. 

No capítulo sete encontram-se os resultados e discussões.  

E por último, no oitavo capítulo, as considerações finais apresentando reflexões sobre o 

alcance do objetivo da pesquisa e sobre futuras pesquisas a respeito desse tema e dos resultados 

encontrados. As referências bibliográficas, os apêndices e os anexos compõem os elementos 

pós-textuais. 

 

A B 
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2 GESTÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Saúde é quando o corpo se encontra em homeostase, ou seja, em um equilíbrio harmônico, 

um bem-estar entre o físico, social e mental. Saúde não se restringe à ausência de doença, 

envolve qualidade de vida. De acordo com Erdmann et al. (2006), a saúde deve ser vista de uma 

maneira ampla e, também, como direito humano, exigindo, assim, a ação e envolvimento dos 

diversos atores e setores da sociedade. Itani e Junior (2007, p. s/n) conceituam a saúde como:  

 
Resultado de um processo de produção contínua e cotidiana, e a responsabilidade por 
essa produção social da saúde é da sociedade – dos indivíduos e diferentes grupos, 
como do Estado, por meio de suas instituições, políticas públicas e equipamentos 
coletivos, incluindo corporações e instituições. 

 

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2010) dimensiona saúde, bem-estar e 

segurança no trabalho como aspecto fundamental para a produtividade, a competitividade e a 

sustentabilidade das empresas” (BAPTISTA, 2010, p. 3). Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 10) 

reconhecem a amplitude e complexidade do termo qualidade de vida quando afirmam que: 

 
A noção de qualidade de vida transita em um campo semântico polissêmico: de um 
lado está relacionada a modo, condições e estilos de vida. De outro, inclui as ideias de 
desenvolvimento sustentável e ecologia humana. E, por fim, relaciona-se ao campo 
da democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e sociais. No que concerne 
à saúde, as noções se unem em uma resultante social da construção coletiva dos 
padrões de conforto e tolerância que determinada sociedade estabelece como 
parâmetro para si. 
 

Segundo o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2001), a Saúde do Trabalhador refere-se 

às relações entre o trabalho e o processo saúde/doença. A preocupação das empresas com a 

saúde dos trabalhadores aumentou “forçadamente” quando o Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) percebeu que a falta de projetos e metas das empresas para com a saúde e 

segurança dos trabalhadores, que muitas vezes acabava em afastamentos e aposentadorias por 

incapacidade precoce estava gerando um custo elevadíssimo e, que o governo estava pagando 

por tal. Sendo assim, em 1977, o Ministério do Trabalho oficializou as Normas 

Regulamentadoras (NR’s), e em 2006, promulgou uma lei diferenciando acidente de trabalho 

(AT) e de doença do trabalho e reconhecendo a existência do Nexo Técnico Epidemiológico 

(NTE), ou seja, “a doença ocupacional é reconhecida mediante a apresentação do atestado 

médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), segundo o qual o médico-perito 
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da Previdência Social avalia e atesta a relação entre a doença profissional com o trabalho” 

(TAVARES; KAMIMURA, 2012, p. 29). 

Ademais, em 2010, foi criado o Fator Acidentário Previdenciário (FAP), cujo objetivo, de 

modo simplificado, consiste em as empresas pagarem pelos custos dos funcionários afastados e 

ou aposentados por incapacidade. O FAP permite à Previdência Social variar a alíquota que cada 

empresa recolhe para o financiamento dos benefícios por incapacidade de 1% a 3%, dependendo 

da situação da empresa quanto à incidência de NTE. Ou seja, trabalhador doente ou afastado gera 

um custo para a empresa. 

Com relação ao impacto do estado de saúde dos trabalhadores, Ferreira (2008), apresenta 

como indicadores críticos:  

 

- Absenteísmo crônico que invade o cotidiano de trabalho, superando taxas 
administráveis e agravando as condições daqueles que permanecem trabalhando em 
virtude, sobretudo, do aumento da carga de trabalho; paradoxalmente, em muitos 
casos ausentar-se sistematicamente do trabalho termina funcionando para alguns 
trabalhadores como estratégia de preservar a própria saúde mental e física; 
- Acidentes que crescem sem cessar nas organizações e que produzem uma gama de 
efeitos nocivos: mutilação de vidas, geração de incapacidades temporárias e 
permanentes, afastamentos das atividades laborais, aposentadorias precoces; o custo 
individual, coletivo, social, empresarial e estatal dos acidentes é no caso brasileiro 
colossal, embora, sua avaliação e medidas necessitem ser aprimoradas; 
- Doenças do trabalho e licenças-saúde que se multiplicam e desenham um perfil 
epidemiológico que fortalece o nexo com os contextos de trabalho nos quais os 
acometidos estão ou estavam inseridos, merecendo destaque: a epidemia dos 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), que se tornou um 
problema de saúde pública em diversos países ocidentais; e 
- Rotatividade de trabalhadores nas organizações privadas que, em virtude do efeito 
combinado de diversos fatores (por exemplo, precarização das relações e condições 
de trabalho, baixos salários), transforma os trabalhadores em nômades que 
perambulam por organizações e estas, por sua vez, fundamentam seus modelos de 
gestão do trabalho com base na rotatividade sistêmica (o setor de teleatendimento é 
ilustrativo); um dado, proveniente da Pesquisa Mensal de Emprego do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil, mostra que em 2006 cerca de 
8,4 milhões de empregados estavam também em busca de um novo emprego em 
virtude da insatisfação com o emprego atual (FERREIRA, 2008, p.88). 

 

Fonseca (2009), se remete a Aldana (2001) para dizer que “o resultado financeiro é 

utilizado para descrever as despesas relacionadas ao empregado e elas podem ser incluídas em 

duas principais categorias: custos dos cuidados com a saúde e produtividade”. A autora ainda 

continua afirmando que: 

 
A perda da produtividade do trabalhador resultante de problemas de saúde é uma 
medida indireta do custo de saúde para as empresas, e é geralmente avaliada pelos 
índices de absenteísmo e medidas de desempenho no trabalho, sendo comumente 
descritas como de difícil quantificação  (FONSECA, 2009, p. 6).  
 



25 

Baseando-se em Burton et al. (1999), Fonseca (2009, p. 6) menciona os custos com a 

saúde do trabalhador, dizendo que: 

 
A medida da produtividade não é largamente mensurada pelas corporações; quando 
avaliam o impacto dos custos da saúde, os valores considerados são geralmente 
aqueles levantados diretamente pela demanda de cuidados à saúde, que são muito mais 
fáceis de quantificar e investigar que os indiretos. 

 

Ou seja, o objetivo abrange prevenir acidentes e doenças ocupacionais ou relacionadas ao 

trabalho, e também, promover saúde. Ressalta-se que “a saúde dos trabalhadores não pode ser 

entendida e tratada de forma fragmentada, como se existisse uma saúde que estaria relacionada 

ao trabalho e outra devida a outras situações e sem qualquer relação com o trabalho” (REIS; 

SILVA, 2005, p. 2).  

O gerenciamento de doenças crônicas é uma das recomendações para a gestão de saúde, 

visto que segundo Cerchiari e Erdmann (2008, p. 928): 

 
As doenças crônico-degenerativas apresentam alta incidência, e necessitam ser 
acompanhadas as informações relacionadas ao desenvolvimento de ações para o 
controle delas, incidência, resultados obtidos com as ações, mortalidade, e demais 
fatores sociais dos portadores dessas doenças.  

 

Corroborando com a importância destas informações, Reis (2001) realizou um estudo em 

uma grande empresa do ramo de metalurgia, tendo como base de dados um total de 6.366 

atestados médicos. Nesta pesquisa, ele chegou aos seguintes dados: 

 

Tabela 1 – Distribuição dos afastamentos até 15 dias 

(continua) 

Causa Registrada Consolidado (1991 a 1998) 

(Grande Grupo) N % 

Doenças infecciosas 268 4,2 
Neoplasmas 18 0,3 
Doenças endócrinas e imunitárias 31 0,5 
Doenças do sangue 9 0,1 
Transtornos mentais 149 2,3 
Doenças do sistema nervoso 244 3,8 
Doenças do aparelho circulatório 195 3,1 
Doenças do aparelho respiratório 1124 17,7 
Doenças do aparelho digestivo 562 8,8 
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Tabela 1 – Distribuição dos afastamentos até 15 dias 

(conclusão) 

Causa Registrada Consolidado (1991 a 1998) 

(Grande Grupo) N % 

Doenças do aparelho geniturinário 174 2,7 
Complicações da gravidez 6 0,1 
Doenças da pele e tecido subcutâneo 183 2,9 
Doenças do sistema osteomuscular 1190 18,7 
Deformidades e anomalias cromossômicas 6 0,1 
Sinais e sintomas e afecções mal definidas 509 8,0 
Lesões e traumatismos 444 7,0 
Outros contatos com serviço de saúde 1254 19,7 
TOTAL 6366 100,0 

Fonte: Reis (2001). 

 

Baseando-se nos dados expostos na tabela, o autor chegou aos seguintes valores: o custo 

direto total envolvendo atestados médicos até 15 dias foi da ordem de US$905.807,90. O maior 

custo ficou com o grupo de doenças do sistema osteomuscular com US$203.925,00, seguido de 

doenças sistema respiratório com US$150.865,00 e outros contatos com serviços de saúde com 

US$139.615,70 (REIS, 2001). 

De acordo com essa ideia, Reis e Silva (2005, p. 2) explanam que: 

 
Tem sido constatada, que a escassez e inconsistência das informações sobre a real 
situação de saúde dos trabalhadores dificultam, sobremodo, a definição de prioridades 
para o planejamento e implementação das ações de saúde do trabalhador, além de 
privar a empresa de instrumentos importantes para a melhoria das condições de vida 
e trabalho, em um processo integral e integrador da saúde.  

 

Segundo Erdmann et al. (2006) a nova Gestão da Saúde do Trabalhador envolve uma 

mudança ao se incluir conceitos de qualidade de vida, promoção da saúde da coletividade, 

processo de viver e do ser saudável. Com isso, “a promoção da qualidade de vida e de saúde 

resulta em um processo educativo, político e organizativo, com envolvimento de toda a empresa 

organizadamente” (ERDMANN et al., 2006, p. 490). 

 
As intervenções em Saúde do Trabalhador e, em particular, em Vigilância da Saúde 
do Trabalhador se pautam na concepção de que a saúde para o trabalhador não 
significa apenas a ausência de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, mas 
também, e principalmente, a transformação dos processos de trabalho em seus 
diversos aspectos, na direção de buscar não apenas a eliminação de riscos pontuais 
que podem ocasionar agravos à saúde, mas também uma outra inserção do trabalhador 
no processo produtivo que seja potencializadora de saúde e de vida (BRITO; PORTO, 
1991 apud ALVES, 2003, p. 321). 
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Dentre os fatores que interferem na saúde e qualidade de vida, segundo Whitaker (2001, 

p. 423) estão: 

 
 -  sistemas de seguro social, pagamentos de benefícios e práticas de certificação 
médica influência participação no trabalho;  
 -  segurança no trabalho, disponibilidade de alternativas de emprego e atendimento 
afeta clima econômico;  
 -  fatores organizacionais, tais como tamanho da empresa, políticas de pessoal e 
procedimentos de gestão afeta atendimento;  
 -  satisfação no trabalho, estresse no trabalho e ambiente psicossocial do trabalho 
afeta atendimento;  
 -  fatores individuais, tais como personalidade, suporte social, status marital e 
problemas de saúde afetam atendimento.  
 

Já O’Donnell (2000) apresenta o seguinte mecanismo de saúde, produtividade e aspectos 

econômicos: 

 

Figura 1 – Mecanismos de Saúde, Produtividade e Lucros 

 

 
Fonte: O´Donnel (2000).  

 

O objetivo das empresas em investir em promoção de saúde abrange duas perspectivas 

opostas: uma é a responsabilidade social e a outra é o retorno financeiro (chamado de payback). 

Segundo levantamento realizado por Aldana (2001) consta que 73 estudos foram realizados nos 

últimos 20 anos em que abrangeu o impacto financeiro de programas de promoção de saúde 

sobre os custos nos cuidados da saúde e absenteísmo (FONSECA, 2009). Em sua tese de 
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doutorado, o autor, pesquisou diversos estudos que abordassem o custo-benefício do 

absenteísmo versus atividades físicas e projetos de promoção de saúde. Eis seus achados: 

 
- O trabalho de Aldana (2001) demonstrou que, dentre os estudos por ele levantados, 
a economia média conseguida por cada dólar investido foi de US$ 3,48 para custos 
com os cuidados da saúde, de US$ 5,82 para o absenteísmo e de US$ 4,30 na 
combinação de ambos. Como conclusão desta revisão, o autor propõe que há 
evidências na literatura de que programas de prevenção e promoção à saúde alcançam 
economia nos custos relacionados aos cuidados na área de saúde e ao absenteísmo 
(FONSECA, 2009, p. 5).  
- O estudo de Lynch et al. (1990) demonstrou a participação em um programa de 
exercício físico corporativa reduziu o absenteísmo anual entre empregados de 0,42 a 
1 dia, e a magnitude da redução foi em função da frequência de participação no 
programa, e também do número de ausências registradas antes do ingresso no 
programa. Os participantes do programa tiveram 1,2 dias a menos no ano de ausência 
por doença quando comparados àqueles que não se exercitaram (FONSECA, 2009, p. 
8). 
- O estudo longitudinal de Bowne et al. (1984) acompanhou por cinco anos 
funcionários de uma seguradora de saúde, participantes de um programa de atividade 
física oferecido pela empresa. Houve redução de 20,1% do número de dias por ano de 
incapacidade relacionada à saúde (absenteísmo) comparado ao ano prévio de 
participação no programa. Foi verificada redução de 45,7% nos custos médicos anuais 
entre os participantes do programa de atividade física, dados obtidos por meio do 
plano de saúde, sendo que a média de redução por participante foi de US$ 262,00 
(FONSECA, 2009, p. 9). 

 

Tavares e Kamimura (2012) apud Whitacher (2001) apresentam sobre alguns estudos 

sobre o impacto do absenteísmo em dias de trabalho perdido e o custo monetário, conforme 

Quadro 1: 
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Quadro 1 – Pesquisas sobre a dimensão do custo do absenteísmo 

 No Reino Unido 177 milhões dias de trabalho foram perdidos em 1994.  Este tem sido 
avaliado em mais de 13,2 bilhões de euros.  
Em Portugal, as duas mil maiores empresas perderam 7731 milhões dia de trabalho como 
resultado da doença e 1665000000 dias de trabalho devido a acidentes em 1993. 

Na Holanda, a taxa de ausência foi de 8,3% em 1993, e 14,2% da força de trabalho foram 
registrados como desativado.  O custo de fornecer benefícios foi 16,6 mil milhões de euros, 
4100 milhões de euros na ausência de doença e 12,5 mil milhões de euros em benefícios 
por incapacidade. 
 Na Alemanha, os empregadores pagaram até 30,5 mil milhões de euros para o seguro de 
segurança social para cobrir os custos de ausência do trabalho em 1993.  
 Na Bélgica, com uma taxa de ausência de cerca de 7%, 2,4 bilhões de euros foi pago em 
prestações de doença em 1995 e 0,6 mil milhões de euros para os benefícios de acidentes e 
doenças profissionais.  

Fonte: Whitacker (2001). 

 

Grossmeier et al. (2012) afirmam que muitos estudos expõem a economia indireta com 

relação à produtividade dos empregados no que se refere à avaliação de resultados financeiros 

gerenciamento de saúde dos funcionários (PHM – People Health Management). Segundo 

Pedrosa (2004) há uma perspectiva multidisciplinar na questão Saúde Ocupacional, que inclui 

aspectos de segurança e de higiene no trabalho, enfatizando que todo assunto que se refere à 

saúde do trabalhador deve ser abordado incluindo diferentes setores e atividades dentro de uma 

empresa. 
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3 ERGONOMIA E PRODUTIVIDADE 

 

É assunto atual, nas empresas, discutir sobre produtividade e fatores que venham a 

aumentar a eficácia e eficiência da produtividade, bem como, fatores que impactam de modo a 

diminui-la. Segundo Aguiar (2000), a preocupação por aumento da produtividade vem desde o 

início do século XX, mas, apenas a partir da década de 1970 , que ganha destaque o desafio de 

aliar a produtividade com competitividade e responsabilidade social da empresa. Ainda, 

segundo a autora, “este fato sugere uma mudança na administração superior das organizações, 

orientada pela compreensão da qualidade de vida no trabalho, como um aspecto tão importante 

quanto a modernização tecnológica” (AGUIAR, 2000, p. 112). 

No mesmo período dos anos de 1970, têm-se início as reivindicações das organizações 

sindicais por controle no ambiente de trabalho e seu impacto na saúde dos trabalhadores, ou 

seja, questões de ergonomia (LACOMBLEZ; VASCONCELOS, 2009). No entanto, a 

Ergonomia, originalmente vem da Inglaterra, no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 

1948, quando se cria a Sociedade de Pesquisa Ergonômica (FERREIRA, 2008). 

Lacomblez e Vasconcelos (2009) citam Guérin et al. (2001) ao afirmar que a ergonomia 

tem por objetivo compreender o trabalho e com isso, possibilitar meios de transformações no 

ambiente de trabalho, progressivamente. Complementando, Marziale e Robazzi (2000) 

menciona Cavassa (1997) argumentando que os fatores ergonômicos focam no comportamento 

trabalho-trabalhador, envolvendo toda a estrutura dos equipamentos e ambiente de trabalho até 

a forma como é executada a atividade laboral. 

Dentre as linhas de ergonomia, encontra-se a ergonomia clássica de origem estadunidense 

e britânica e a ergonomia de origem franco-belga denominada ergonomia de atividade. A 

primeira centra-se no componente humano dos sistemas homem e máquina e, a segunda no 

contexto da atividade humana (GUÉRIN et al., 2001; LAVILLE, 2007). De acordo com 

Ferreira (2008), a ergonomia de atividade surgiu na França e na Bélgica na década de 1970, 

marcada por grande preocupação social dos acadêmicos na Europa no século XX 

(MONTMOLLIN, 1995) e, seu desenvolvimento esteve ligado aos movimentos operários, 

buscando melhores situações de trabalho e garantir a saúde dos trabalhadores (FERREIRA, 

2008).  

Assim, a ergonomia da atividade tem por finalidade transformar o trabalho por meio da 

análise das características presentes na situação de trabalho (FERREIRA; MENDES, 2003). 

Nessa vertente, a qualidade de vida das pessoas e os resultados do trabalho dos mesmos são 

influenciados direta ou indiretamente por um conjunto de fatores do ambiente de trabalho 



31 

(MARZIALE; ROBASSI, 2000). Ferreira (2008) complementa ao discorrer que, ao ampliar a 

perspectiva da temática de qualidade de vida no trabalho, abrange-se também o viés preventivo 

dessa noção. 

Entende-se por qualidade de vida no trabalho: 

 
Qualidade de vida no trabalho (QVT) é o conjunto das ações de uma empresa que 
envolvem a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no 
ambiente de trabalho. A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir 
do momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos 
de enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o fator 
diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e 
implantação de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas, 
durante o trabalho na empresa (LIMONGI-FRANÇA, 1997, p. 80).  
 

Ferreira (2008) levanta o questionamento sobre a linha tênue, entre a relação da 

ergonomia da atividade e o campo de intervenção da QVT e, em 2011, o autor apresenta um 

modelo de análise ergonômica do trabalho apresentando procedimentos iniciais para o 

diagnóstico de QVT (Figura 2). Em 2012, ele apresenta um modelo de avaliação de QVT 

(Figura 3). 

 

Figura 2 – Análise Ergonômica do Trabalho – AET: etapas e procedimentos iniciais para o 

diagnóstico de QVT 

 
Fonte: Ferreira (2011). 
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Figura 3 – Modelo Descritivo Teórico-Metodológico da Avaliação da Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) 

 

Fonte: Ferreira (2012). 

 

Vasconcelos (2001, p.28) ao discutir sobre qualidade de vida no trabalho e, apresenta a 

citação de Limongi e Assim (1995): 

 
QVT só́ faz sentido quando deixa de ser restrita a programas internos de saúde ou 
lazer e passa a ser discutida num sentido mais amplo, incluindo qualidade das relações 
de trabalho e suas consequências na saúde das pessoas e da organização.  

 

Entende-se que a adequada interação entre o ambiente de trabalho, as condições de 

trabalho e qualidade de vida envolvendo toda a complexidade do trabalhador como ser humano 

reflete na melhora da produtividade, da atenuação do custo da produção, na redução do 

absenteísmo, na diminuição do presenteísmo, na motivação e crescimento profissional e na 

minimização do turnover. 

Vasconcelos (2001) cita Limongi (1995) e Albuquerque e França (1997), ao apresentar 

reflexões sobre os novos valores e demandas de Qualidade de Vida no Trabalho devido a novos 

paradigmas de vida que a sociedade vive dentro e fora da empresa. 
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4 PRESENTEÍSMO  

 

4.1 INTROUDUÇÃO AO PRESENTEÍSMO 

 

Tradicionalmente, analisa-se o absenteísmo como a ausência do funcionário no posto de 

trabalho. Assim, são investigados os motivos de afastamento do trabalhador e seu impacto 

financeiro na perda de produtividade. Segundo Aguiar e Oliveira (2009), há diversas causas 

para o absenteísmo: as enfermidades, que em certos casos, chegam a ocupar até 50% nas listas 

das causas; as doenças ocupacionais que minimizam a produção nas organizações; às horas de 

trabalho também contribuem para elevar o índice de absenteísmo, pois, os funcionários que 

trabalham além da sua carga horária em atividades repetitivas, são mais propensos a adquirirem 

as doenças ocupacionais; as más condições de trabalho juntamente com a falta de interesse pelo 

serviço, também contribuem para o aumento do absenteísmo; os assuntos pessoais, o mau 

tempo e a falta de transporte, que parecem ser fatores simples, também elevam o índice de 

absenteísmo; a atitude mental do indivíduo que pode ser influenciada por fatores sociais, 

econômicos e por diversas opiniões de outras pessoas. Já segundo Stockmeier (2005), há três 

tipos de absenteísmo: 1) por motivo de saúde: a) ocupacional: doenças e acidentes de trabalho 

e b) assistencial: doenças comuns, sazonais, doenças cirúrgicas não ocupacionais, parto, 

acidentes domésticos e de trânsito etc.; 2) por motivos que não de saúde. 

Cada vez mais, as empresas se apercebem do impacto da ausência do funcionário na perda 

da produtividade, mas também, vêm identificando um aumento com os custos com acidentes 

de trabalho e com as despesas de saúde. Fonseca (2009) relata tal evolução nas pesquisas 

dizendo que a ausência do funcionário ao trabalho deve-se, em muitas vezes, por motivos de 

saúde e que essas ausências podem ocorrer em faltas dispersas, compensações e ausências de 

curto em longo prazo geradas por incapacidade.  

Muitos estudos vêm demonstrando que o presenteísmo dos funcionários após um tempo 

acaba se tornando em absenteísmo. Um destes estudos foi o realizado por Bergström et al. 

(2009) que teve como objetivo verificar se o presenteísmo por motivo de doença tem realmente 

impacto no absenteísmo por doença no futuro. Este estudo contou com a participação de 6.260 

funcionários. Os autores constataram que mais de cinco ocasiões durante o ano de referência, o 

presenteísmo foi um fator de risco estatisticamente significante para uma futura licença médica 

(2002 e 2003), superior a 30 dias. Tais resultados foram obtidos mesmo após o ajuste para a 

licença anterior doente, estado de saúde, demografia, estilo de vida, e variáveis relacionadas 

com o trabalho. A conclusão desta pesquisa foi de que o presenteísmo por doença pode ser 
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considerado um fenômeno importante ao avaliar as medidas destinadas a diminuir o 

absenteísmo pelo mesmo motivo. 

O presenteísmo foi definido como tempo perdido por causa de uma capacidade diminuída 

durante o trabalho (BURTON et al., 2006). Ozminkowski et al. (2004) afirmaram que o 

presenteísmo é definido como uma perda mensurável do desempenho do trabalhador devido a 

problemas de saúde no local de trabalho, que contribui para os custos econômicos referentes à 

perda de produtividade.  Outros autores se referem ao termo como estar presente no trabalho, 

mas limitado em alguns aspectos no desenvolvimento do trabalho por algum problema de saúde 

(BRAAKMAN-JANSEN et al., 2012; DESPIÉGEL et al., 2012; HUMMER; SHERMAN; 

QUINN, 2002; HUTTING et al., 2014; LECHEMINANT; MERRILL, 2012; SCHULTZ; 

EDINGTON, 2007; TURPIN et al., 2004; WHITEHOUSE, 2005). 

Quando os estudos sobre presenteísmo foram iniciados, os mesmos indicavam que três 

fatores influenciavam a produtividade do trabalhador:  

• Por saúde e qualidade de vida, uma vez que o trabalhador deixava de produzir 

o esperado, ou produzia com qualidade inferior em razão de algum problema 

associado, interferindo assim na sua produtividade.  

• A gestão inadequada do tempo representada pela incapacidade do trabalhador 

em gerenciar seu tempo para cumprir todas as suas tarefas dentro da carga 

horaria esperada.  

• O conhecimento insuficiente do trabalhador para realizar uma determinada 

atividade, com isso atrasando a finalização da mesma, ou entregando um 

produto de qualidade aquém do esperado.  

Miraglia e Kinman, (2017) mencionam que Gary Johns em 2010 classificou o 

presenteísmo em dois pontos de vista: o presenteísmo visto como a prática de participar do 

trabalho, apesar de doenças ou lesões e, o presenteísmo  usado para descrever a perda de 

produtividade resultante dos empregados que trabalham enquanto estiverem doentes e 

incapazes de realizar a sua capacidade total. 

Um estudo realizado por Johns (2010) apresenta informações sobre a evolução da 

terminologia presenteísmo, indicando que o primeiro uso se deu em 1970. Estudos desta 

natureza foram retomados em 1993 e posteriormente em 2000, se tornando presente cada mais 

nos dias atuais, de acordo com o Quadro 2, onde as oito primeiras definições foram encontradas 

no estudo de Johns (2010) e, as demais foram incluídas. 
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Quadro 2 – Definições do Presenteísmo 

Trabalho assistente, em oposição a estar ausente (SMITH, 1970). 
Exibindo excelente atendimento (CANFIELD; SOASH, 1955; STOLZ, 1993). 
Horas de trabalho elevada, colocando assim e “tempo de cara'', mesmo quando impróprios 
(SIMPSON, 1998; WORRALL et al., 2000). 
Ser relutante em trabalhar a tempo parcial, em vez de tempo integral (SHERIDAN, 2004). 
Ser saudável, mas que não apresente absenteísmo por doença (KIVIMA KI et al., 2005). 
Indo para o trabalho, apesar de sentir-se saudável (ARONSSON et al., 2000; DEW et al., 
2005). 
Indo para o trabalho, apesar de sentir-se insalubre ou experimentar outros eventos que 
normalmente obrigam ausência (por exemplo, problemas de cuidados infantis) (EVANS, 
2004; JOHANSSON; LUNDBERG, 2004). 
Redução da produtividade no trabalho devido a problemas de saúde (TURPIN et al., 2004). 
Redução da produtividade no trabalho devido a problemas de saúde ou outros eventos que 
distraem um de cheia produtividade (por exemplo, a política de escritório) (HUMME; 
SHERMAN; QUINN, 2002; WHITEHOUSE, 2005). 
Perda de produtividade atribuída a problemas de saúde e outras questões pessoais (MERRIL 
et al., 2012). 
Quando os funcionários estão fisicamente presentes no local de trabalho e mesmo assim 
apresentam uma diminuição da produtividade e abaixo da qualidade normal esperada 
(HUTTING et al., 2014). 
Frequentar o trabalho enquanto está doente (JOHNS, 2010). 
Assistir ao trabalho apesar de estar doente, também é relatado para ser relacionado à má saúde 
e futuro problemas de saúde (MUCKENHUBER et al., 2013). 
Está relacionada às condições que afetam negativamente a produtividade no trabalho, 
assumindo uma visão de caráter mais individual (OGATA, 2008). 

O fato de os trabalhadores estarem presentes no trabalho, mas sem conseguirem realizar 
todo o seu potencial também é sustentado (STEVENS, 2005). 

Condição em que as pessoas comparecem ao ambiente de trabalho, porém realizam as 
atividades inerentes às suas funções de modo não produtivo (UMANN; GUIDO; 
GRAZZIANO, 2012). 

Fonte: Adaptado de Johns (2010), e atualizado pela própria autora. 

 

Miraglia e Kinman (2017) discutiram que, os motivos pelos quais os funcionários vão 

trabalhar mesmo enquanto estão doentes são diversos, entre eles estão: falta de apoio de 

colegas; contingente interpessoal; insegurança no trabalho; falta de apoio dos supervisores; 

políticas e sanções de ausência estrita; baixo controle de trabalho; cultura; discriminação; 

pressão de gestão; dificuldades financeiras; baixa empregabilidade percebida; sentir-se 
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responsável, insubstituível e indispensável; demandas de trabalho elevadas, particularmente 

pesadas carga de trabalho e alta pressão de tempo; forte senso de dever e responsabilidade; 

longa cultura de horas de trabalho; prazer no trabalho; desqualificação/ redução de pessoal, 

demografia: mulheres, nível educacional; stress. 

No entanto, com o aumento das pesquisas com este tema, foi-se tendendo a pesquisar o 

presenteísmo por motivo de doença, visto que é o fator que causa maior impacto econômico na 

produção. Baptista (2010) cita o Working Towards Wellness, documento elaborado pelo Fórum 

Econômico Mundial em 2008, ao afirmar que a saúde interfere na produtividade dos 

trabalhadores, mesmo que esse impacto seja variável de acordo com o ramo de atividade da 

empresa, de empresa para empresa, entre diferentes países, ou em virtude de diferenças na 

natureza do trabalho e fatores culturais e políticos (TAVARES; KAMIMURA, 2012). 

Bergström et al. (2009) indicam que presenteísmo por doença tem sido estudado do ponto 

de vista epidemiológico sobre as suas determinantes e prevalência em países europeus e sob 

uma perspectiva econômica relacionada ao seu impacto sobre a produtividade de uma 

organização, nos EUA. Segundo Ogata  (2008), o presenteísmo é visto de perspectivas diferente 

se comparada a Europa com EUA. Segundo o autor, na Europa abrange uma visão relacionada 

mais próxima à saúde ocupacional, no fato do trabalhador executar sua função mesmo doente. 

Já nos Estados Unidos, o enfoque é dado às condições que afetam de maneira negativa a 

produtividade, de forma mais individualista, ou seja, o trabalhador está presente mas, com a 

produtividade reduzida. 

Segundo Passos et al. (2008) que buscaram analisar a prevalência da dismenorreia 

primária em 156 mulheres brasileira, maiores que 18 anos de uma empresa de call center no 

Rio de Janeiro.  O estudo utilizou o WPAI-GH para avaliar a produtividade e a escala numérica 

de dor. O estudo chegou à conclusão de que a prevalência obtida de tal relação foi de 65%, a 

intensidade média da dor foi de 7,5 (escala de 0 a 10), 30% relataram absenteísmo devido a 

dismenorreia (num tempo médio de 41 minutos), a dismenorreia impacta em 66,8% na 

produtividade das horas trabalhadas. Tal estudo chegou numa estimativa de o custo da redução 

global da produtividade no período de um ano foi igual a 99,3% do salário mensal 

(aproximadamente um mês de trabalho/ano/funcionário). 

A associação evidente do presenteísmo com absenteísmo e os custos do primeiro, em 

muitas situações, superiores ao do segundo, têm levado ao incremento de desenvolvimento de 

pesquisas na área. No Quadro 3 é possível observar os custos gerados pelo fenômeno do 

presenteísmo, enquanto que no Quadro 4, a demonstração de superação de valores em relação 

ao absenteísmo.   
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Quadro 3 – Estimativa de Custos do Presenteísmo 

Autor Contexto e Valor do prejuízo 

O`TOOLE; LAWLER  

(2006)  

Estudos têm indicado prejuízos financeiros nas empresas 
americanas de US$ 180 bilhões anuais. 

BURTON et al. (2002)  Os autores estimaram que a saúde do trabalhador médio do 
Dow custou à empresa US$ 6.721,00 devido ao 
presenteísmo. 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Quadro 4 – Estimativa de Custos do Presenteísmo que superam o Absenteísmo 

Autor Contexto e Valor do prejuízo 
HEMP (2004)  A relativa invisibilidade do presenteísmo em comparação 

com a ausência faz a sua gestão uma importante fonte de 
vantagem competitiva, especialmente tendo em conta uma 
estimativa de 150,000 milhões dólares de custos nos EUA 
apenas. 

BURTON et al. (2002)  Os custos de presenteísmo superaram os de absenteísmo em 
US $ 3 milhões. 

STEWART et al. (2003)  O tempo perdido de produtividade como resultado de 

condições de dor comuns entre os trabalhadores nos Estados 

Unidos custa cerca de $ 61200000000 por ano. O 

presenteísmo foi estimado em 77% deste tempo perda de 

produtividade, enquanto o absentismo foi estimado em 23%. 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Corroborando com os autores do paragrafo anterior, Shi et al. (2013) relatam que o status 

de saúde, no entanto, não é apenas um ausência de doenças. Os autores apresentam a definição 

dada à saúde pela Organização Mundial de Saúde como "um estado de completo físico, mental, 

e bem-estar social”. Os autores ainda discutem abordando que não por coincidência, esta é uma 

definição ampla e holística da condição humana, como ciências sociais, epidemiologia, e até 

mesmo como ciências biológicas tem demonstrado forte interação entre os múltiplos fatores de 

ambiente, personalidade, experiência e características genéticas.  

Sendo assim, há uma tendência em se estudar o presenteísmo associando-se a fatores de 

saúde. Os estudos apontam que a presença de uma doença crônica possui uma taxa de perda de 

produtividade e que a associação de mais de uma doença crônica aumenta ainda mais essa perda 
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(BOLES; PELLETIER; LYNCH, 2004). Um estudo realizado com uma amostra de 28.375 

trabalhadores, usando o protocolo WLQ, obteve como resultado que a insatisfação com a vida, 

a insatisfação no trabalho, saúde precária e estresse mostrou maior associação com 

presenteísmo e para cada fator de risco adicional foi associado uma redução de produtividade 

de 2,4%. Indivíduos que possuíam médio e alto risco foram 6,2% e 12,2%, respectivamente, 

menos produtivos que os de baixo risco. A estimativa do custo desta perda de produtividade foi 

de 99 milhões de dólares para os de médio risco e 185 milhões de dólares para os de alto risco, 

ou US$ 1.392 e US$ 2592 por empregado (BURTON et al., 2005). Os mesmos autores, 

realizaram outra pesquisa em 2006, já com uma população de 7.026 de funcionários de uma 

empresa do ramo de serviços financeiros e chegaram ao resultado de que cada fator de risco 

implica em uma redução de produtividade de 1,9% ao longo do tempo e com estimativa de US$ 

950 anual por risco (BURTON et al., 2006). 

Pesquisas como Fonseca (2009) e Mattke et al. (2007) abordam que as pesquisas 

envolvendo o presenteísmo estão em pleno desenvolvimento, bem como para se estabelecer um 

padrão de mensuração da perda de produtividade e os prejuízos monetários. Sabe-se que o 

presenteísmo influencia não só na quantidade da produção, bem como, também, na qualidade 

do trabalho realizado. Isto significa que o presenteísmo pode ser mensurado na diminuição da 

produção, na falha em se manter o padrão da produção, e na falta de atenção na execução do 

trabalho, podendo vir a contribuir para gerar um acidente do trabalho. (FONSECA, 2009; 

HEMP, 2004; LOEPPKE et al., 2003; SHAMANSKY, 2002).  

Além disso, Leineweber et al. (2012) e Muckenhuber et al. (2013) sugerem que o 

presenteísmo é um fenômeno complexo e, não apenas uma alternativa à ausência de doença, e, 

que deve ser estudado em mais detalhes. Deery, Walsh e Zatzick (2014) apresentam certos 

pontos de grande importância no que se refere à presenteísmo e às exigências de trabalho, como: 

as organizações devem ter ciência de que a sobrecarga de trabalho e rigorosas práticas de gestão 

de atendimento pode estimular presenteísmo; os gerentes devem reconhecer que o presenteísmo 

pode, posteriormente, levar a períodos mais longos de absenteísmo e; as percepções dos 

funcionários de resultados justos, minimizar os efeitos deletérios do presenteísmo sobre o 

absentismo. 

 

4.2 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO DO PRESENTEÍSMO 

 

Existem alguns protocolos internacionais validados para avaliar e mensurar o 



39 

presenteísmo. Embora todos tenham sua versão original em inglês, alguns já são traduzidos e 

validados no Brasil. Estes questionários são baseados em autoavaliação das deficiências 

percebidas; onde os funcionários são solicitados a relatar o quanto sua doença interfere com 

relação às tarefas mentais, físicos e interpessoais comuns, e no atendimento às demandas de 

emprego. 
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    Quadro 5 – Protocolos de Avaliação do Presenteísmo 

Nome do 
Protocolo em 
Português 

Protocolo do 
Protocolo em 
Inglês 

Sigla Autor/ 
Ano/ País 

Versões Traduções Caracterização 

Questionário sobre 

Produtividade no 

Trabalho e 

Comprometimento 

da Atividade 

Work 

Productivity 

and Activity 

Impairment 

Questionnaire 

 

WPAI (REILLY; 

ZBROZE

K; 

DUKES, 

1993) 

(CICONE

LLI et al., 

2006)  - 

EUA 

• WPAI- GH saúde 

em geral  

• WPAI-SHP 

específico para 

problemas de saúde 

• WPAI-AS 

específico para 

alergia  

• WPAI-GERD para 

doenças de refluxos 

gastresofágico  

 

Em Português 

Brasileiro por 

(CICONELLI et 

al., 2006) 

Tem como objetivo avaliar a 

perda de produtividade no local 

de trabalho, devido a problemas 

de saúde  

– período nas últimas semanas  

– 15 questões 

 

Questionário sobre 

Limitações no 

Trabalho 

Work 

Limitations 

Questionnaire 

WLQ Lerner et 

al. (1998), 

atualizado 

em 2001 - 

EUA 

Versão WLQ-8 – 

Ozminkowski et al. 

(2004) – versão 

reduzida – apresenta 

8 itens para avaliar o 

impacto das doenças 

crônicas no ambiente 

de trabalho 

Português 

Brasileiro por 

(SOÁREZ et al., 

2007) – 25 itens 

 

WLQ-8 

(FERREIRA et 

al., 2010)  

É uma escala que permite medir 

o grau em que as doenças 

crónicas interferem com aspetos 

específicos do desempenho no 

trabalho e o impacto dessas 

limitações na produtividade  

– período nas últimas 2 e 4 

semanas 

– 25 questões 
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Questionário sobre 

Saúde e 

Desempenho no 

Trabalho 

Health and 

Work 

Performance 

Questionnaire 

HPQ (KESSLE

R et al., 

2004) 

EUA 

-.  Campos (2011) Estimar os custos de trabalhar 

com problemas de saúde, em 

termos de redução do 

desempenho no trabalho  

– período na última semana e 

nas últimas 4 semanas 

– 30 itens 

 

Questionário sobre 

Saúde e Trabalho 

Health and 

Work 

Questionnaire 

HWQ (SHIKIAR 

et al., 

2001) – 

EUA 

-. -. – período na última semana 

- 27 questões em 6 subitens 

Escala de Endicott 

sobre Produtividade 

no Trabalho 

Endicott Work 

Productivity 

Scale 

EWPS (ENDICO

TT; NEE, 

1997) – 

EUA 

-. -. Avaliar de que forma a 

depressão afeta o funcionamento 

normal do trabalho de um 

indivíduo  

– período na última semana  

– 25 questões 

 

Questionário 

Laboral e de Saúde 

Health and 

Labor 

Questionnaire 

HLQ (KOOPM

ANSCHA

P et al., 

-. -. Questionário com quatro 

módulos sobre a ausência no 

trabalho, a redução da 

produtividade, a produção de 

trabalho não remunerado e 
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1995) 

Van 

Rojien 

(1995) - 

Holanda 

problemas relacionados com o 

trabalho 

- período nas últimas 2 semanas  

– 23 questões 

 

Escala de 

Presenteísmo 

Stanford 

Stanford 

Presenteeism 

Scale 

SPS (KOOPM

AN et al., 

2002) – 

EUA 

SPS-6 (mesmo 

autor) 

O SPS-6 avalia 

aspetos cognitivos, 

emocionais e 

comportamentais da 

concentração assim 

como a percepção do 

trabalhador com um 

problema de saúde 

relativamente à 

capacidade de 

superar a distração, 

completar o trabalho 

e garantir a 

qualidade do mesmo 

 

(PASCHOALIN 

et al., 2013) – 

português 

brasileiro 

(FERREIRA et 

al., 2010)  

(MARTINEZ et 

al., 2007)  

ambos 

português de 

Portugal 

Mede a capacidade de um 

trabalhador em se concentrar e 

realizar o seu trabalho, apesar 

dos seus problemas de saúde, 

permitindo avaliar as perdas de 

produtividade laboral através de 

duas variáveis, o trabalho 

completado (TC) e a distração 

evitada (DE) 

– período nas últimas 4 semanas 

ou 6 questões  

- versão original com 32 itens  

Inventário Breve de 

Produtividade no 

Trabalho 

Work 

Productivity 

Short 

WPSI (GOETZE

L; 

OZMINK

-. -. Também conhecido como o 

inventário de bem-estar, foi 

desenvolvido para avaliar, de 

forma rápida, a prevalência de 

problemas de saúde que podem 
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Inventory OWSKI; 

LONG, 

2003)  

influenciar a produtividade no 

local de trabalho e as 

implicações financeiras desses 

problemas de saúde 

– nos últimos 12 meses, 3 

meses, 4 semanas, 2 semanas 

- 22 itens, 66 perguntas 

Avaliação De Bem 

Estar Para A 

Produtividade  
 
 

Well-being 

Assessment for 

Productivity 

WBA-P (PROCHA

SKA et 

al., 2011)  

  WBA-PP – voltado para as 

razões pessoais que interferem 

na produtividade WBA-PW 

direcionado aos aspectos do 

ambiente de trabalho 

- período das últimas 4 semanas 

    Fonte: Produção do próprio autor 
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Hutting et al. (2014) apresenta que o questionário de limitação ao trabalho (WLQ), 

Questionário de atividade de produtividade do trabalho (WPAI) e a escala de presenteísmo 

Stanford (SPS-32) como ferramentas comuns para se pesquisar o presenteísmo e com boas 

propriedades psicométricas. Ambas são baseadas em autoavaliação das deficiências percebidas 

no qual, os funcionários são solicitados a relatar o quanto sua doença impede-os na demanda 

do trabalho envolvendo aspectos mentais, físicos e interpessoais. Segue Quadro 6, no qual 

apresenta-se as características dos protocolos mais utilizados na pesquisa do presenteísmo: 

 

Quadro 6 – Características dos protocolos mais conhecidos 

HLQ foi projetado para coletar dados quantitativos baseados na relação entre o funcionário 

doente, em tratamento e o funcionário saudável, baseado na estimação da perda de 

produtividade (custos). A redução de produtividade no trabalho é quantificada por uma única 

pergunta a respeito sobre as horas extras que o funcionário faz para conseguir recuperar o 

atraso de suas atividades, devido a problemas de saúde nas duas últimas semanas; 

WLQ foi originalmente desenvolvido para medir o efeito das doenças crônicas e seu 

tratamento na produtividade do trabalho. É um questionário de 25 itens abordando a 

frequência de dificuldade ao longo das duas últimas semanas englobando quatro aspectos: 

gerenciamento de tempo, demanda física, mental – demandas interpessoais e de saída. Um 

índice de perda de produtividade é calculado com uma soma ponderada dos quatro aspectos 

e, em seguida é convertida numa medida relativa, indicando a porcentagem da perda de 

produtividade devido a problemas de saúde em relação ao trabalhador saudável; 

HPQ foi desenhado para avaliar os custos indiretos da redução de trabalho por questões de 

saúde, na ausência de doença e lesões e acidentes relacionados ao trabalho.  Os entrevistados 

são convidados a avaliar seu desempenho global nos últimos sete dias de trabalho em uma 

escala de 0-10; 

WPAI foi desenvolvido como uma avaliação quantitativa de autorrelato de absenteísmo, 

presenteísmo e comprometimento das atividades diárias atribuídas a problemas de saúde 

numa escala de 0-10 e o número de horas perdidas devido ao presenteísmo é calculada 

multiplicando a porcentagem de prejuízo pelo número de horas trabalhadas. 

SPS tem a intenção de mensurar a habilidade do funcionário e sua perda de produtividade 

influenciada por problemas de saúde com 32 questões numa escala de 1-5.  

Fonte: Produção do próprio autor 
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4.2.1 Protocolo: Escala de Presenteísmo Stanford (SPS) 

 

O Protocolo SPS-32 foi desenvolvido para avaliar a relação entre presenteísmo, 

problemas de saúde, e produtividade entre os trabalhadores formulada com base em uma revisão 

de literatura e experiência dos desenvolvedores (KOOPMAN et al., 2002; TANG et al., 2013). 

Esta escala mede a capacidade dos trabalhadores de se concentrar e realizar o trabalho apesar 

de problemas de saúde, englobando os aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais de 

concentração. 

Koopman et al. (2002) fez uma segunda versão do Protocolo, identificando seis questões 

(SPS-6) que avaliam dois fatores relacionados diretamente ao presenteísmo: o trabalho 

completado e a distração evitada. O primeiro fator incide nas causas físicas e representa o 

quanto um problema de saúde ou seus sintomas interferem na conclusão do trabalho planejado. 

O segundo fator relaciona-se aos aspectos psicológicos e indica o quanto um problema de saúde 

ou seus sintomas influenciam na capacidade de concentração mobilizada para produzir. Cada 

um dos fatores é avaliado por três itens, totalizando seis questões, a serem respondidas numa 

escala do tipo Likert com cinco alternativas – (1) discordo totalmente até (5) concordo 

totalmente (ARUMUGAM; MACDERMID; GREWAL, 2013; DESPIÉGEL et al., 2012; 

JOHNS, 2010; KOOPMAN et al., 2002).  

O SPS-6 mensura a capacidade de um trabalhador para se concentrar em tarefas de 

trabalho completos e, apesar de distrações relacionadas com a saúde, com base em um período 

recordatório de 1 mês (TANG et al., 2013). A versão simplificada mostrou uma correlação 

significativa com a SPS-32 (KOOPMAN et al., 2002). O objetivo foi produzir uma forma de 

medição mais prática e concisa e a mesma foi validada em uma população trabalhadora 

Americana apresentando excelentes propriedades psicométricas (HUTTING et al., 2014). 

No estudo de Martinez et al. (2007) há a menção a Lofland, Pizzi e Frick (2004) ao expor 

que este instrumento é uma das mais interessantes medidas disponíveis para estimar as perdas 

de produtividade laboral e que, segundo Pilette (2005), tem sido um dos instrumentos mais 

utilizados para medir o presenteísmo. Ferreira et al. (2010) também se remete à Lofland, Pizzi 

e Frick (2004) ao dizer que, tendo por base as propriedades psicométricas do SPS-6, os fatores 

da escala apresentam valores do alpha de Cronbach acima de 0.80 e validade preditiva 

sugerindo correlações significativas com dimensões de produtividade organizacional. 

No estudo de Hutting et al. (2014) foi desenvolvido uma versão holandesa (DSPS-6) da 

Escala de Presenteísmo Stanford (SPS-6). Neste estudo 30 participantes responderam ao 
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questionário e teve como conclusão que o DSPS-6 apresentou boa confiabilidade e validade 

estrutural.  

Este instrumento foi traduzido e validado para o português numa pesquisa realizada por 

Martinez et al. (2007) numa amostra de 158 funcionários portugueses. Segundo Hyeda e Handar 

(2011), Ferreira et al. (2010) traduziram e validaram o questionário para língua portuguesa e 

encontraram boas propriedades psicométricas, tanto do trabalho completado como da distração 

evitada em uma amostra de 305 trabalhadores portugueses. Ambas pesquisas realizadas e 

adaptadas no português de Portugal. 

No estudo de Paschoalin et al. (2013), os autores realizaram uma adaptação transcultural 

e validação para o português brasileiro, contando com uma amostra de 153 trabalhadores de 

enfermagem. 

 

Quadro 7 – Itens do Protocolo SPS-6 

Itens do SPS-6 

1. Devido ao meu problema de saúde, as dificuldades que normalmente fazem parte do 
meu trabalho foram mais complicadas de gerir. 

2. Apesar do meu problema de saúde consegui terminar as tarefas difíceis do trabalho. 

3. O meu problema de saúde inibiu-me de tirar prazer do trabalho. 

4. Senti-me desesperado na concretização de determinadas tarefas de trabalho devido ao 
meu problema de saúde. 

5. No trabalho, consegui concentrar-me na concretização dos meus objetivos, apesar do 
meu problema de saúde. 

6. Senti-me com energia suficiente para completar todo o meu trabalho, apesar do meu 
problema de saúde. 

Fonte: Paschoalin et al. (2003). 

 

4.2.2 Protocolo: Avaliação de Bem-estar para a Produtividade (WBA-P)  

 

Segundo Prochaska et al. (2011), o questionário de avaliação de bem estar para a 

produtividade, criada pelos mesmos, é constituído de doze perguntas que avaliam a 

produtividade reduzida, devida a problemas pessoais e os aspectos de bem estar. As perguntas 

se direcionam para o trabalhador responder tendo por base o período de quatro semanas (28 

dias), quantas vezes ele já teve problemas no trabalho envolvendo a concentração e qualidade 

do trabalho a 12 motivos diferentes. As respostas possíveis são "nada", "pouco" ou "muito."  
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Deste questionário surgiram dois outros instrumentos: WBA-PP tendo como enfoque os 

fatores de razão pessoal que interferem na produtividade e o WBA-PW direcionado aos 

aspectos do ambiente de trabalho. A escala de avaliação de ambos vai de 0 (nada) a 100 (muito). 

Na Figura 4, encontra-se o modelo do WBA-P. 

 

Figura 4 – Modelo do WBA-P 

 
Fonte: Prochaska et al. (2011).  

 

O WBA-P permite analisar o domínio pessoal do trabalhador tais como: problemas de 

saúde, problemas na organização do trabalho, problemas de performance pessoal, ou seja, parte 

de um ponto de vista mais holístico do trabalhador (PALHA, 2014). Este instrumento foi 

desenvolvido e validado através de uma analise exploratória com uma amostra de 1827 

trabalhadores (PROCHASKA et al., 2011). 

 

4.2.3 Protocolo: Questionário sobre Limitações no Trabalho (WLQ)  

 

De acordo com Zhang et al. (2010) e Tang et al. (2011), o WLQ foi originalmente 

desenvolvido para medir o efeito da crônica doenças e tratamento na performance no trabalho. 

Consiste em 25 itens perguntando sobre a frequência de dificuldade ao longo das últimas duas 

semanas, abordando mais de 4 domínios de trabalho: gerenciamento de tempo, demanda física, 
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mental - demandas interpessoais e de saída (ANEXO A e B). Um índice de perda de 

produtividade é WLQ calculada como uma soma ponderada das pontuações 4 de domínio (de 

100), e, em seguida, que é convertido numa medida relativa, indicando porcentagem de perda 

de produtividade devido a problemas de saúde em relação ao trabalhador saudável. Assim, o 

número de horas perdidas devido ao presenteísmo é calculado multiplicando o percentual de 

perda de produtividade pelo número de horas que um indivíduo trabalha em média.  

Johns (2010) e Despiégel et al. (2012) explicam que o WLQ solicita aos entrevistados 

para relatar as condições de saúde que necessitam de medicação ou tratamento por um médico 

e para estimar o impacto dessas condições sobre vários itens relativos à sua gestão do tempo, 

atividades físicas, atividades mentais e interpessoais e, em geral demanda de produção. A escala 

de resposta de cinco pontos varia de '' de todos os tempos (100 por cento) '' para '' nenhum do 

tempo (0 por cento).  Pesquisadores do tema imputam percentuais de perda de produtividade 

de tais respostas e anexam valores em dólares para a perda de produtividade relatada 

(OZMINKOWSKI et al., 2004).  

Os domínios pesquisados são esclarecidos por Umann, Guido e Freitas (2011) expondo 

que: 

 

- Gerência de tempo: contém cinco itens (questão 1) que abordam dificuldades em 
cumprir horários e tarefas no tempo previsto; 
- Demanda física: inclui seis itens (questão 2) que avaliam a capacidade de realizar 
tarefas que exijam força corporal, resistência, movimento, coordenação e 
flexibilidade; 
- Demanda mental-interpessoal: composta por nove itens (questões 3 e 4) que avaliam 
a dificuldade em realizar tarefas cognitivas no trabalho e interagir com pessoas no 
trabalho; 
- Demanda de produção: possui cinco itens (questão 5) que se referem a decréscimos 
na habilidade da pessoa de conseguir, em tempo hábil, a quantidade e qualidade de 
trabalho concluído necessárias. (UMANN; GUIDO; FREITAS, 2011, p. 35). 

 

Ainda, segundo os autores (UMANN; GUIDO; FREITAS, 2011), as opções disponíveis 

para mensuração do presenteísmo era: 1 ponto – nenhum tempo perdido; 2 pontos – pequena 

parte do tempo; 3 pontos – alguma parte do tempo; 4 pontos – grande parte do tempo; 5 pontos 

– todo o tempo. Dessa pontuação, apenas o domínio referente à demanda física que possui 

quantificação inversa.  

Segundo Soárez et al. (2007) o cálculo para cada escore, é de acordo com a equação (1) 

a seguir: 
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Escore da escala = 100 x (soma total dos itens da escala – escore mínimo da escala        (1) 

                                   (escore máximo da escala – escore mínimo da escala) 

Já para a obtenção do escore final do WLQ, segue-se a seguinte equação (2) (SOÁREZ 

et al., 2007): 

  

Índice do WLQ = (b1 x WLQ Gerência de tempo + b2 x WLQ Demanda física + b3 x          (2) 

WLQ Demanda mental-interpessoal + b4 x WLQ Demanda de produção) 

 

Onde: 

b1 = 0,00048,  b2 = 0,00036, b3 = 0,00096 e b4 = 0,00106 

 

Com a obtenção do índice WLQ, o mesmo pode ser interpretado com o auxílio de uma 

tabela elaborada por Lerner (1998). A aplicação do protocolo é de fácil aplicabilidade e, em 

média, gasta-se 5 a 10 minutos para ser respondido, no qual o entrevistado avaliará seu próprio 

grau de dificuldade na realização das situações mencionadas (SOÁREZ et al., 2007). 

Segundo Umann, Guido e Freitas (2011), o  WLQ é um instrumento desenvolvido por 

Lerner et al. (1998) traduzido, adaptado culturalmente e validado para a realidade brasileira por 

Soárez et al. (2007). Umann, Guido e Freitas (2011) esclarece que o mesmo tem por objetivo 

avaliar o presenteísmo a partir da medida de produtividade perdida associada à interferência 

dos problemas de saúde no desempenho das atividades no trabalho.  

Na pesquisa de Soárez et al. (2007) que teve por objetivo traduzir para português 

brasileiro, adaptar culturalmente e avaliar as propriedades psicométricas, a confiabilidade e a 

validade do questionário sobre limitações no trabalho do  WLQ com uma amostra de 150 

funcionários. 

Segundo Soárez et al. (2007), dentre instrumentos disponíveis, o WLQ é o que teve suas 

propriedades psicométricas mais extensivamente testadas para avaliar o impacto da saúde geral 

e de condições específicas na produtividade dos indivíduos, consequentemente, a validação do 

WLQ foi relevante tanto para os aspectos científicos do desenvolvimento dessa área de 

pesquisa, quanto para as implicações sociais e econômicas que permeiam essa área do 

conhecimento. Lerner et al. (2001) apresenta que o questionário pode ser usado por 

pesquisadores clínicos, empregadores e profissionais da saúde em trabalhadores que 

apresentam problemas crônicos para mensurar tal impacto no trabalho. 
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Despiégel et al. (2012) aponta que o WLQ foi propositadamente criado para expressar a 

redução da produtividade percentual em indivíduos não-saudáveis em comparação com 

trabalhadores saudáveis e, é mais adequado para gerar estimativas monetárias do presenteísmo 

porque todos os domínios são ponderados de acordo com o seu impacto nas estimativas 

objetivas. 

No estudo de Umann, Guido e Freitas (2011) que utilizou o WLQ como instrumento para 

mensurar o presenteísmo obteve-se como resultado que 75% da amostra tinha um índice de até 

4,84% de perda de produtividade sendo que: 5% para gerência do tempo; 25% para demanda 

física; 8,33% para demanda mental e 0% para demanda de produção. 

 

Quadro 8 – Itens do Protocolo WLQ-8 

Itens do WLQ-8 

1. Trabalhar as horas que me são solicitadas. 

2. Começar as suas tarefas assim que chega ao trabalho. 

3. Fazer os mesmos movimentos, repetidamente durante o trabalho. 

4. Utilizar o equipamento de trabalho (ex.: telefone, caneta, teclado, mouse...). 

5. Concentrar-se no trabalho. 

6. Ajudar os outros a acabar o trabalho. 

7. Desenvolver a quantidade de trabalho que me é solicitada. 

8. Sentir que devia ter feito aquilo que sou capaz de fazer. 

Fonte: Soárez et al. (2007). 
 

4.2.4 Protocolo: Questionário sobre Produtividade no Trabalho e Comprometimento da 

Atividade (WPAI)  

 

De acordo com Zhang et al. (2010), o WPAI foi desenvolvido como uma avaliação de 

autorrelato da quantidade de absenteísmo, presenteísmo e comprometimento atividade diária 

atribuível ao problemas de saúde. O comprometimento durante o trabalho devido aos problemas 

de saúde nos últimos sete dias é medido em uma escala de 0-10. A pontuação é expressa como 

a percentagem de prejuízo ao trabalhar devido à saúde, com escores mais elevados indicam 

maior comprometimento. O número de horas perdidas devido a presenteísmo é calculada 

multiplicando a percentagem de prejuízo pelo número de horas trabalhadas. 

Existem quatro versões do WPAI, são elas: 
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• WPAI- general health (WPAI-GH) – avalia a interferência do estado geral da 

saúde do funcionário na produtividade;  

• WPAI-specific health problem (WPAI-SHP) – enfoca os aspectos de problemas 

de saúde crônica na produtividade do trabalhador;  

• WPAI-allergy specific (WPAI-AS) – engloba os aspectos específicos de alergia 

na produtividade;  

• WPAI-gastro-oesophageal reflux disease (WPAI-GERD) – voltado para 

questões de refluxo gastroesofágico e seus sintomas que venham a interferir no trabalho. 

 

Ciconelli et al. (2006), afirmam que é o instrumento que tem sido mais frequentemente 

utilizado e que, já teve sua validade e confiabilidade avaliadas em relação a várias doenças, 

como alergias, dermatites, refluxo gastroesofágico, noctúria, asma e síndrome do intestino 

irritável. Este questionário pode detectar absenteísmo (dias ou horas de trabalho perdido devido 

a um problema de saúde) e presenteísmo (redução da eficácia de uma pessoa durante o trabalho, 

devido a um problema de saúde). Os autores ainda explicam que a perda de produtividade seria, 

portanto, o comprometimento total de trabalho; a soma de absenteísmo e presenteísmo. 

Para a pesquisa de presenteísmo em geral, o utilizado é o WPAI-GH. Despiégel et al. 

(2012) ainda explica que, o WPAI-GH é composto por seis perguntas que pedem aos 

entrevistados para identificar o número de horas perdidas de trabalho e atividades habituais, 

bem como o grau em que o trabalho ou atividades diárias regulares foram limitados nos últimos 

7 dias. Segundo Ciconelli et al. (2006), as perguntas são calculadas de acordo com as regras de 

cálculo específicas e têm quatro pontuações: (1) Tempo de trabalho porcentagem perdidas 

devido à saúde (absentismo); (2) porcentagem comprometimento no trabalho devido à saúde 

(presenteísmo); (3) per-percentual perda global da produtividade do trabalho devido à saúde 

(absenteísmo e presenteísmo); e (4) porcentagem atividade diária deficiência fora do trabalho 

devido à saúde. Altas pontuações indicam prolongada ausência por doença ou deficiência e 

diminuição da produtividade. 

Os quatro resultados são expressos como percentagens de imparidade, onde os números 

mais altos refletem maior comprometimento e diminuição da produtividade (DESPIÉGEL et 

al., 2012). A pontuação deste questionário pode ser transformada em valor monetário. O 

percentual geral da pontuação de limitação do trabalho é multiplicado pelo salário-hora do 

empregado para determinar o valor da perda de produtividade (CICONELLI et al., 2006). 
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Segundo Prochaska et al. (2011), o WPAI-GH (estado geral de saúde) é um composto de 

seis itens de absenteísmo (tempo de trabalho perdido), e a perda de produtividade no trabalho 

(prejuízo no trabalho global). Este protocolo pede para o trabalhador: "Pense em dias que você 

estava limitado na quantidade ou tipo de trabalho que você poderia fazer, dias que você realizou 

menos do que gostaria ou os dias que você não podia fazer seu trabalho com tanto cuidado 

como de costume." E classifique de 0 a 10, com 0 igualando "problemas de saúde não teve 

efeito sobre o meu trabalho" a 10 "problemas de saúde impediram completamente uma de 

trabalhar." A pontuação desta medida variou de 0 (sem perdas) a 100 (perda total). 

Segundo Hyeda e Handar (2011), o WPAI-GH é um dos principais métodos para 

investigar o impacto dos problemas de saúde na produtividade dos trabalhadores. O protocolo 

teve sua tradução e validação para a língua portuguesa realizada no estudo de Ciconelli et al. 

(2006). As duas primeiras questões avaliam em horas e minutos o absenteísmo referido pelo 

trabalhador devido aos sintomas emocionais e por outros fatores, nos últimos sete dias. As 

outras duas questões avaliam, numa escala de zero a dez, a influência dos sintomas emocionais 

sobre a produtividade no trabalho e em outras atividades habituais não ocupacionais, conforme 

a percepção do trabalhador, nos últimos sete dias. O escore obtido representa a porcentagem de 

perda de produtividade na percepção do empregado, ou seja, quanto mais alto os valores 

maiores a influência dos problemas emocionais no presenteísmo (HYEDA; HANDAR, 2011). 

 

4.2.5 Protocolo: Questionário sobre Saúde e Desempenho no Trabalho (HPQ)  

 

Segundo Despiégel et al. (2012), o HPQ é um instrumento de autorrelato desenvolvido 

para estimar a consequência de problemas de saúde sobre o desempenho no trabalho, ausência 

de doença e acidentes de trabalho e lesões. O presenteísmo por meio do HPQ é mensurado 

como uma estimativa do desempenho real em relação a um possível rendimento. O HPQ, de 

acordo com Zhang et al. (2010), foi desenhado para avaliar os custos indiretos de saúde na 

redução de desempenho no trabalho, ausência de doença e lesões relacionados a acidentes de 

trabalho. Os entrevistados são convidados a avaliar o seu desempenho global nos dias em que 

trabalhou durante os últimos sete dias e nas últimas quatro semanas, em uma escala de 0-10, 

com 0 indicando falta total de desempenho durante o tempo no trabalho e 10 indicando que não 

há falta de desempenho durante o tempo no trabalho. Assume-se que o rendimento ideal de 

trabalho foi de 100 % e, o presenteísmo é avaliado como reduziu o desempenho do trabalho 

como um percentual inferior a 100% e a perda implícita em horas de trabalho estimadas 
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multiplicando este pelo número de horas trabalhadas (DESPIÉGEL et al., 2012; PROCHASKA 

et al., 2011; ZHANG et al., 2010). 

Despiégel et al. (2012), expõem que os desenvolvedores do instrumento recomendam 

restringir a medida de presenteísmo relativa 0,25-2,0, onde 0,25 é o pior desempenho relativo 

(25% ou menos de outros trabalhadores performance) e 2.0 é o melhor desempenho (200% ou 

mais dos outros trabalhadores performance) . 

Segundo Prochaska et al. (2011), o HPQ pede, por exemplo, o ''número de horas nas 

últimas 4 semanas” e inclui exemplos detalhados para orientar o respondente. O período 

recordatório varia de uma semana a um mês, mas os instrumentos mais recentes tendem a usar 

um período recordatório de 2 semanas. O principal desafio consiste em atenuar o viés de 

memória, sem a adição de muitas avaliações adicionais e aumentar a carga do estudo 

(PROCHASKA et al., 2011). 

Despiégel et al. (2012) discutem que o HPQ parece ser o instrumento mais adequado para 

conversão em unidades monetárias. Isto é devido à clara distinção que é feita por este 

instrumento entre a ausência, por qualquer motivo e ausência devido a problemas de saúde, 

possibilitando a quantificação da perda de produtividade real que foi causada pela doença. Além 

disso, a orientação completa sobre monetização e manuseio de dados perdidos são fornecidos. 

Um dos principais problemas deste instrumento, porém, é que algumas perguntas podem ser 

muito complexas, especialmente no contexto de distúrbios de humor. 

 

4.2.6 Outros Protocolos  

 

4.2.6.1 Protocolo: Avaliação de Bem-estar (WBA) e Índice de Bem-estar Individual (WBI) 

 

A avaliação de bem-estar (WBA) tem como objetivo mensurar de maneira abrangente o 

bem-estar de um individuo, vinculando com o desempenho humano. O Índice de bem-estar 

individual (IWBs), derivado da WBA, fornece os riscos de saúde e de produtividade que são 

preditivos de resultados relevantes para os empregadores (SHI et al., 2013). 

O WBA foi adaptado do Bem-Estar Índice Gallup-Healthways (WBI), originalmente 

desenvolvido para avaliar o estado de bem-estar da população geral dos EUA no nível do grupo 

(SEARS et al., 2014). 

O WBI mensura o bem-estar do trabalhador através da medição de 6 domínios conceituais 

amplos que englobam avaliativo e experimentada bem-estar, incluindo a saúde física, saúde 

emocional, comportamentos saudáveis, ambiente de trabalho, o acesso básico e avaliação de 
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vida. No Quadro 9, apresenta-se um breve resumo do conteúdo das perguntas feitas em cada 

seguimento de domínio: 

 

Quadro 9 – Aspectos do Protocolo WBA 

 

Fonte: Sears et al. (2014). 

 

O WBA adota todas as perguntas dos seis domínios da WBI com profundidade adicional 

de medição em riscos para a saúde e produtividade dos funcionários e adaptou placar para 

análise em nível individual de respostas de funcionários. Baseado em 40 perguntas originais 

WBI, um IWBs foi calculado pela ponderação pontuações de cada um dos seis domínios 

igualmente; cada pontuação domínio varia de 0 (menor bem-estar possível) a 100 (maior bem-

estar possível) para cada inquirido. O IWBs foi encontrado para ter confiabilidade aceitável e 

validade de construto (SHI et al., 2013). O principal desafio vem do fato que IWBs é uma escala 

contínua, o que limita a possibilidade de selecionar empregados para estes programas. 

Na pesquisa dos autores Shi et al. (2013), com uma amostra de 11702 funcionários de 

uma grande empresa, as analises foram realizadas das seguintes perspectivas: 

 

- Despesas de saúde e de medidas de utilização: Despesas de saúde dos empregados 
e utilização foram obtidos a partir de dados de sinistros administrativos prestados 
pelas seguradoras. Três resultados de saúde medidas foram analisados neste estudo: 
as reivindicações de custo total (soma das despesas médicas pagas pela seguradora 
custo e prescrição de medicamentos pago pela seguradora), sala de emergência (ER) 

ASPECTOS CONTEÚDO 
Saúde física Avalia a percepção dos povos e compreensão de sua saúde física, 

incluindo diagnósticos crônicas doença, experiência da dor, dias de 
doença, e quaisquer problemas de saúde que os impedem de fazer 
atividade normal. 

Saúde emocional Pede às pessoas sobre suas experiências e emoções positivas e 
negativas. 

Comportamentos 
saudáveis 

Contém perguntas sobre dieta saudável e comportamentos de 
atividade física. 

Ambiente de 
trabalho 

Avalia a percepção do local de trabalho e satisfação no trabalho dos 
funcionários. 

Acesso básico Avalia o acesso a recursos interpostos em 3 áreas: capacidade 
financeira para pagar as necessidades básicas, qualidade da 
comunidade e acesso aos cuidados de saúde. 

Avaliação da 
vida 

Avalia como uma pessoa avalia sua vida agora e no futuro. 
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visitas e dias anuais STDP. Nenhuma tentativa foi feita para examinar internações 
hospitalares e número de dias de cama por causa da relativa raridade desses eventos. 
- Medidas de produtividade: A produtividade foi medida em 3 formas: absenteísmo, 
presenteísmo e desempenho no trabalho. 
- Absenteísmo: A questão do absenteísmo foi incorporada diretamente do HPQ, que 
pede '' Nas últimas 4 semanas (28 dias), quantos dias você perdeu um dia inteiro de 
trabalho por causa de problemas com a sua saúde física ou mental? '' 
- Presenteísmo: Presenteísmo foi avaliada usando o Bem-Estar de Avaliação de 
Produtividade (WBA-P), 32 um instrumento de pesquisa avaliando perda de 
produtividade relacionada a uma série de barreiras pessoais e relacionados ao trabalho. 
Ele captura a frequência com que 11 potenciais barreiras reduzir a sua capacidade de 
trabalho. A questão haste pergunta: '' Durante as últimas 4 semanas (28 dias), quantas 
vezes você já teve problemas no trabalho concentrar-se ou fazendo o seu melhor por 
causa de, seguido pelos 11 barreiras potenciais. As opções de resposta incluem ''não 
em tudo”, ''alguns'', ou ''muito'', que foram digitados e computados em uma pontuação 
de resumo que variou de 0 ('' nada '' para todas as 11 razões) a 100 ('' muito '' para todas 
as 11 razões). 
- Desempenho no trabalho: Os funcionários relataram o seu próprio desempenho no 
trabalho usando a escala de classificação de 0 a 10 mundial desempenho no trabalho 
encontrada no HPQ. A pergunta é, '' em uma escada de 0 a 10, onde 0 é o pior 
desempenho no trabalho que qualquer um poderia ter, pelo seu trabalho e 10 é o 
desempenho de um trabalhador de topo, como você classificaria o seu desempenho 
global do trabalho nos dias em que trabalhou durante as últimas 4 semanas (28 dias)? 
'' 
- Intenção para ficar (medida de retenção do trabalho): Percepção da probabilidade de 
continuação do trabalho pelo empregado. A. Uma intenção de estadia pontuação 
medida dos empregados. Foi uma pontuação resumo das 3 questões de intenção, 
variando entre 0 e 100. Este instrumento de pesquisa foi uma ferramenta proprietária 
desenvolvido e implantado pelo empregado e foi usado como parte de suas operações 
de negócios e recursos humanos normais (SHI et al., 2013). 

 

4.2.6.2 Protocolo: Questionário Laboral e de Saúde (HLQ) 

 

Segundo Zhang et al. (2010) o HLQ foi projetado para coletar dados quantitativos sobre 

as conexões entre performance e doença, tratamento e trabalho, no qual o instrumento pode 

fornecer estimativas de perdas na produção (custos). De acordo com Despiégel et al. (2012) o 

protocolo HLQ reúne dados sobre redução no desempenho do trabalho por motivo de doença. 

É composto de quatro módulos que avaliam (1) o absentismo no trabalho, (2) presenteísmo 

local de trabalho, (3) o trabalho não remunerado, e (4) impedimentos ao trabalho remunerado e 

não remunerado. Presenteísmo local de trabalho é medido como o número de horas adicionais 

que deveriam ter sido trabalhadas para compensar as perdas de produção devido a doença no 

trabalho. A redução da produtividade no trabalho é quantificada por uma única pergunta 

perguntar quantas horas extras indivíduos teriam que trabalhar para recuperar o atraso em 

tarefas que não foram capazes de completar em horário normal de trabalho, devido à problema 

de saúde nas 2 últimas semanas (ZHANG et al., 2010).  

Os trabalhadores que participam ainda fornecem respostas para perguntas destinadas a 

determinar problemas de produtividade específicos (por exemplo, dificuldades de 
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concentração) relacionados com o presenteísmo. Uma versão simplificada do HLQ (SF-HLQ) 

também foi desenvolvida e é composta por três módulos: o absenteísmo do trabalho 

remunerado, perdas de produção sem o absenteísmo do trabalho remunerado, e um 

impedimento no desempenho de trabalho remunerado e não remunerado (DESPIÉGEL et al., 

2012). 

 

4.2.6.3 Protocolo: Escala de Endicott sobre Produtividade no Trabalho (EWPS) 

 

Este instrumento foi criado e validado por Endicott e Nee (1997), em uma pesquisa 

realizada nos Estados Unidos. É utilizado para avaliar atitudes e comportamentos que afetam o 

desempenho no trabalho e eficiência, mais direcionado para mensurar o efeito de transtornos 

depressivos e de ansiedade. 

Segundo Despiégel et al. (2012), o EWPS é um questionário de 25 itens criados para 

avaliar a imparidade em funcionários com depressão. Este instrumento foi projetado 

especificamente para capturar informações sobre a perda de produtividade durante os ensaios 

clínicos, medindo a absentismo e presenteísmo. A frequência de comportamentos produtivos 

durante a semana prévia é capturada usando uma escala de Likert de cinco pontos (ancorado 

entre 0 1/4 '' Nunca '' a 4 1/4 '' Quase sempre ''), e uma soma de a pontuação é calculado, variando 

de 0 (melhor pontuação) a 100 (pior resultado). O instrumento não tem quaisquer meios óbvios 

para converter a pontuação dos empregados diretamente em unidades monetárias, limitando sua 

função para a classificação relativa de empregados de acordo com comprometimento de 

produtividade registrada. 

 

4.2.6.4 Protocolo: Escala LAM de Ausência no Emprego e Produtividade (LEAPS)  

 

Questionário desenvolvido e validado por Lam; Michalak e Yatham (2009) em um estudo 

realizado com uma amostra de 234 pacientes consecutivos de trabalho preencheram os critérios 

do DSM-IV para TDM assistir a um ambulatório de transtornos do humor, como ansiedade e 

depressão. Este instrumento permite obter dados sobre como certos funcionários que 

apresentam certos transtornos de origem emocional estão no desempenho de seu trabalho. É um 

instrumento criado para a configuração no ambiente clínico, possibilitando ao médico tomar 

decisões de gestão, tais como a liberação ou não de um paciente ao trabalho. 

LEAPS é um questionário de autorrelato com 10 questões desenvolvido para avaliar o 

funcionamento do trabalho e comprometimento em uma população com diagnóstico de 
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depressão. Ele inclui uma componente relacionada com o absenteísmo (com base em dois itens 

perguntando quanto ao número de horas de trabalho regulares e horas de trabalho perdidas) e 

outro relacionado com presenteísmo. O último componente é composto por sete itens avaliados 

em uma escala de Likert de cinco pontos ('' nenhum do tempo '' para '' de todos os tempos ''), 

direcionando aos problemas mais comuns encontrados durante o trabalho (''fazer mais erros”, 

''fazendo o trabalho com qualidade inferior ao esperado'') e os sintomas clínicos mais associados 

ao comprometimento de trabalho (níveis de energia, concentração e ansiedade). O escore total 

sobre os sete itens do tipo Likert, portanto, produz uma impressão global da imparidade devido 

a problemas relacionados com a saúde mental (DESPIÉGEL et al., 2012). 

 

4.2.6.5 Protocolo: Entrevista de Saúde e Trabalho (WHI) 

 

Instrumento que tem como objetivo medir o impacto da doença sobre o trabalho, 

permitindo obter a mensuração do tempo produtivo perdido a partir da ausência do trabalho e 

da redução do desempenho e, foi criado e validado por Stewart et al. (2004) através de chamadas 

telefônicas. 

Segundo Despiégel et al. (2012), o WHI é um questionário que fornece uma medida do 

tempo produtivo perdido por causa da falta de trabalho e redução do desempenho no trabalho. 

O presenteísmo neste instrumento é medido como o número de dias nas últimas 2 semanas no 

qual o trabalhador trabalhou enquanto doente. Quatro perguntas exigem relatos de quantas 

vezes, em média, o entrevistado (1) perdeu a concentração, (2) repetiu um trabalho, (3) 

trabalhou mais devagar, e 4) se sentiu cansado nos dias em que trabalhou, enquanto se sentindo 

mal. As opções de resposta são categóricas (''o tempo todo'', ''na maioria das vezes”, '' a metade 

do tempo'', ''por algum tempo'' e ''nenhum tempo'').  

 

4.2.7 Correlação dos Protocolos 

 

Há certas diferenças entre os protocolos utilizados para a mensuração de presenteísmo. 

Isto, porque, os protocolos variam o tempo de pesquisa a qual se referem nas perguntas, o 

enfoque de fatores que interferem na produtividade, uns averiguam mais com relação a perda 

monetária outros mais ao tipo de doença. Por exemplo, no estudo de Zhang et al. (2010) 

pesquisou-se a redução de produtividade em 250 trabalhadores com osteoartrite e artrite 

reumatoide. Os autores utilizaram os instrumentos: HLQ, WLQ, HPQ e WPAI e concluíram 

que as estimativas de perda de produtividade variaram muito de acordo com cada protocolo 
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analisado, ou seja, houve grande divergência na estimativa de perda de produtividade entre os 

protocolos. 

A tradução de pontuações derivadas dos instrumentos de presenteísmo para unidades 

monetárias tem sido amplamente discutida. Esta tradução pode ser dividida em duas partes: a 

conversão de uma pontuação em uma medida quantificável, como o tempo perdido ou a 

percentagem de perda de produtividade, e a tradução em unidades monetárias. Traduções da 

escala de presenteísmo em unidades monetárias são detalhadas para HLQ, HPQ, WLQ, WPAI, 

e o Índice de Produtividade de Trabalho (WPI) em vários estudos. Já a monetização da perda 

de produtividade devido ao presenteísmo não é viável em instrumentos que produzem um 

resultado que não representa a produtividade (diretamente) prejudicada (por exemplo, EWPS, 

SDS, e SPS-6) (DESPIÉGEL et al., 2012).  

Numa pesquisa realizada por Prochaska et al. (2011), com uma amostra de 1827 apresenta 

a diferença de produtividade  entre os protocolos HPQ, WPAI, WBA-PP e WBA-PB nos 

aspectos de saúde geral, saúde emocional, saúde física, riscos de comportamento. As 

correlações entre as medidas de produtividade deste estudo mostraram que todas as medidas 

têm relações semelhantes entre si. O WPAI foi correlacionado com o HPQ 0,33 e 0,42 com o 

WBA-P. O HPQ está correlacionado com a 0,36 WBA-P. O WBA-PP mostrou correlações 

semelhantes como o WBA-P com o HPQ (0,37) e a WPAI (0,47), enquanto que o WBA-PW 

mostrou correlações significativas, mas mais pequenas (0,27 e 0,25, respectivamente). Não 

houve diferença significativa entre o WBA- geral e o HPQ. Em resumo, comparando as 

subescalas, o HPQ e o WPAI, o padrão de diferenças significativas foi WPA-PP> HPQ> WBA-

PW> WPAI. 

Já no estudo de Arumugam, Macdermid e Grewal (2013) analisaram os questionários 

WLQ, SPS e RA-WIS (Escala de Instabilidade de Trabalho de Artrite Reumatóide), 

descrevendo a base conceitual dos mesmos usando a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é uma classificação internacional desenvolvido 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os domínios do CIF são classificados em 

estruturas do corpo, funções do corpo, limitação de atividade e restrição de participação. O 

mesmo teve como resultado que o WLQ-26 foi associada a 62 códigos da CIF, SPS-6 foi 

associada a 17 códigos da CIF, e RA-WIS estava ligada a 74 códigos da CIF. A maioria destes 

códigos pertencia aos domínios de atividade e de participação.  

Segundo Despiégel et al. (2012), uma avaliação mais aprofundada das propriedades 

psicométricas para do LEAPS em transtorno depressivo maior, comparando-o contra o HPQ 

deve ser considerada. 
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Segundo Despiégel et al. (2012), o período recordatório varia de uma semana a um mês, 

mas os instrumentos mais recentes tendem a usar um período recordatório de duas semanas e, 

três instrumentos (HPQ, WLQ, e o questionário WPAI) informa detalhes sobre o 

desenvolvimento da escala, além do fato de que a geração de itens foi baseada em uma revisão 

da literatura. Ainda, segundo análise dos autores, além dos instrumentos específicos depressão 

(EWPS e saltos), única WLQ incluiu pacientes com depressão, como parte do desenvolvimento 

da escala. Também, em quase todos os protocolos, utiliza-se a escala Likert como formato de 

resposta. 

Apesar de alguns estudos mostrarem a diferença na mensuração do presenteísmo entre os 

protocolos, os pesquisadores são quase que unânimes ao afirmar as boas qualidades métricas e 

de fidedignidade dos protocolos mais comumente usados como WLQ, SPS-6, HPQ e WPAI. 

(ARUMUGAM; MACDERMID; GREWAL, 2013; DESPIÉGEL et al., 2012; FERREIRA et 

al., 2010; PROCHASKA et al., 2011; TANG et al., 2013; ZHANG et al., 2010).  

Em um estudo realizado através de grande revisão sistemática da literatura com o objetivo 

de revisar os dez instrumentos que avaliam presenteísmo em transtornos de humor e formular 

recomendações sobre a adequação dos instrumentos em diferentes cenários de estudo teve como 

resultado que: SDS (Escala de Desabilidade Sheehan), WLQ e HWPQ foram os instrumentos 

mais utilizados. Adicionalmente, além dos instrumentos específicos de depressão como o 

EWPS, LEAPS e SDS, apenas o WLQ inclui paciente com depressão como parte do 

desenvolvimento da escala, ou seja, a maioria dos instrumentos de presenteísmo não foram 

desenvolvidos para avaliar transtornos de humor, e, consequentemente o impacto da depressão 

sobre o presenteísmo (DESPIÉGEL et al., 2012).  

Tang et al. (2013) apresentou em seu estudo sobre a sensibilidade de cinco instrumentos 

de medida de produtividade no trabalho endossado por pacientes com osteoartrite ou artrite 

reumatoide e chegou na comparação entre os mesmos a seguir (Quadro 10): 
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Quadro 10 – Protocolos utilizados em pesquisa de pacientes com artrite 

Instrumentos Conceito População 
pretendida 

Número 
de itens 

Opções de resposta 
(número de 
categorias) 

WALS Grau de dificuldade 
com tarefas específicas 
relacionadas ao trabalho 

Osteoartrite 
e artrite  

12 Nenhuma dificuldade 
– não capaz de realizar 

SPS-6 Grau de concordância 
no nível de 
concentração no 
trabalho e capacidade 
para completar o 
trabalho 

Não 
específico 

6 Opção de resposta não 
aplicável 

EWPS Frequência de 
comportamentos de 
trabalho improdutivas 

Não 
específico 

25 Opção de resposta não 
aplicável 

RA-WIS Grau de 
incompatibilidade entre 
habilidades funcionais e 
exigências do trabalho 

Artrite 
reumatoide 

23 Opção de resposta não 
aplicável 

WLQ-25 Proporção de tempo 
com dificuldade com 
experiências de trabalho 
específicas 

Condições 
crônicas de 
saúde 

25 Osteoartrite: três itens: 
levantar, carregar, 
movendo o objeto; 
repetindo o mesmo 
movimento; ajudar os 
outros a começar o 
trabalho feito 

 

Artrite reumatoide: 
quebrando a rotina/ 
programação; levantar, 
carregar, movimentar 
objetos; repetindo o 
mesmo movimento, 
flexão, torção, alcance 

 Fonte: Adaptado de Tang et al. (2013). 

 

Já no estudo de Despiégel et al. (2012), os autores apresentam um quadro comparando 

dez protocolos de presenteísmo, analisando suas avaliações, pontuação, validação entre outros 

aspectos, conforme Quadro 11. 
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      Quadro 11 – Sumário dos instrumentos de Medição de Produtividade 
 

Instrumento Avaliação Avaliação e Escores: 
presenteísmo 

Período de 
recall e tempo 
estimado para 

completar 

Propriedades Psicométricas Opção de 
Monetização do 

formulário  
 

Validade 
do 

conteúdo 

Validade 
do 

construto 

Confiab
ilidade 

Capacida
de de 

resposta 

 

Instrumentos passíveis de monetização  
Questionário 
de Saúde e 
Trabalho 
(HLQ) 

Absenteísmo 
no local de 
trabalho; 
presenteísmo 
no local de 
trabalho; 
trabalho não 
remunerado e 
impedimento
s ao trabalho 

Nível de impedimento 
durante o trabalho numa 
escala de 0-10 

Recordar – 2 
últimas 
semanas 
10 questões 
sem tempo 
determinado 
para completar 

- Discrimin
ante 
convergen
te 

- - Específico 

Questionário 
de Saúde e 
Performance 
no Trabalho 
(HPQ) 

Presenteísmo, 
absenteísmo, 
acidentes/ 
lesões 

Presenteísmo absoluto: 
performance atual na 
escala de 0-100 
Presenteísmo relativo: 
proporção do 
desempenho real para o 
desempenho da maioria 
dos trabalhadores no 
mesmo trabalho, 
conforme relatado pelo 
entrevistado 
 

Relembrar: 7 
dias ou 4 
últimas 
semanas 
13 itens – não 
relatado tempo 
para completar 

Sim, 
esclareci
mento 
cognitivo 

Discrimin
ante 
convergen
te 

Interno - Especificadas as 
medidas absolutas 
devem ser usadas, 
pois a nota 
relativa do 
presenteísmo 
pode ser maior 
que 1 
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Questionário 
de Saúde e 
Trabalho 
(HWQ) 

Produtividad
e, 
impaciência/ 
irritabilidade, 
concentração, 
satisfação no 
trabalho, 
satisfação 
com 
superiores, 
satisfação na 
vida pessoal 

Eficiência, qualidade e 
quantidade de trabalho 
realizado no período em 
uma escala de 0-10 
Indicação de como um 
supervisor e um 
funcionário responderia 
as mesmas questões sobre 
a produtividade do 
companheiro de trabalho 

Relembrar no 
período de uma 
semana – 27 
questões – não 
especificado 
tempo para 
completar  

- Convergen
te 

Interno - HWQ resposta 
pode ser 
interpretada como 
um percentual de 
redução da 
produtividade 
normal, apesar de 
não existir um 
exemplo de 
monetização desta 
escala na 
literatura recente 

Entrevista 
de Trabalho 
e Saúde 
(WHI) 

Absenteísmo, 
presenteísmo, 
tempo 
desprendido 
em cuidados 
com 
membros da 
família, 
salário do 
valor 
remunerado 

Concentração perdida 
enquanto se sentir 
indisposto, repetição do 
trabalho durante a 
indisposição, trabalhar 
mais lentamente enquanto 
se sentir indisposto, 
sentir-se fatigado 
enquanto estiver sentindo 
indisposição. % de 
eficácia enquanto estiver 
doente (respostas 
categóricas sobre 
presenteísmo) 
 

Relembrar – 2 
semanas – 25 
questões – não 
relatado tempo 
para completar 

- convergen
te 

- - Específico. Mas 
definido a partir 
da conversão da 
resposta 
categórica em um 
escore de eficácia 
 

Questionário 
de 
Limitações 
no Trabalho 
(WLQ) 

Tempo de 
gerenciament
o físico, 
mental-

média de quatro 
domínios para questões 
relacionadas à 
produtividade e cobrindo 
a média para uma escala 

Relembrar 2 
últimas 
semanas – 25 
questões – não 

Sim, 
Conteúd
o 
desenvol
vido, 

Discrimin
ante 
convergen
te 

Interno  Não especificado. 
Seria definido a 
partir da 
conversão da 
resposta 
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interpessoal e 
saída 

de intervalo de 
produtividade para 
alcançar uma escala de 0-
100 
 

relatado tempo 
para completar 

incluindo 
pacientes 
deprimid
os, 
esclareci
mento 
cognitivo 

categórica em 
uma pontuação de 
eficácia 
especificada 
 

Questionário 
de 
produtivida
de e prejuízo 
na atividade 
(WPAI) 

Absenteísmo, 
presenteísmo, 
prejuízo nas 
atividades 
usuais 

O desempenho do 
trabalho autorrelatado é 
avaliado com uma escala 
analógica visual 0-100 
 

Relembrar – 7 
dias – 6 
questões – não 
reportado 
tempo para 
completar. 

Esclareci
mento 
cognitivo 

Discrimin
ante 
convergen
te 

Teste-
reteste 

Sim Especificado 

Escala de 
ausência do 
trabalho e 
produtivida
de (LEAPS) 

Absenteísmo, 
deficiência de 
produtividade 
relacionada à 
saúde mental, 
problemas 
relacionados 
a saúde 
 

Score do prejuízo total na 
escala de 0-28 (nível de 
energia, concentração e 
ansiedade). Esta escala 
pode ser interpretada 
como medição de 
presenteísmo 

Relembrar 2 
semanas – 10 
itens 

 Discrimin
ante 
convergen
te 

Interno  Sim, usando um 
subescore 
incluindo três 
itens da escala 
Likert relacionado 
exclusivamente a 
problemas no 
trabalho 

Instrumentos não passíveis de monetização 
Escala de 
Produtivida
de no 
Trabalho 
Endicott 
(EWPS) 

Comportame
ntos, 
sentimentos 
subjetivos ou 
atitudes 

Frequência de 
comportamentos 
produtivos durante uma 
semana prévia usando a 
escala Likert de 5 itens. 
Uma soma de pontuação é 
calculada variando de 0 
(melhor escore) a 100 
(pior escore) 

Relembrar de 
uma semana – 
25 itens – não 
reportado 
tempo para 
completar 

 Discrimin
ante 
convergen
te 

Teste 
interno 
de teste 

 Não. Nenhum 
link obvio entre a 
pontuação e 
porcentagem de 
produtividade que 
evita a 
monetização 
óbvia 
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Escala de 
incapacidad
e Sheehan 
(SDS) 

Prejuízo na 
escola / 
trabalho, 
prejuízo na 
vida social, 
prejuízo na 
vida da 
família, 
número de 
dias incapaz 
de 
comparecer 
ao trabalho 
ou escola por 
causa de 
sintomas, 
número de 
dias 
improdutivos 
pelos devidos 
sintomas 

Taxa (escala de 0-10) de 
como os sintomas tem 
interrompido o trabalho 
ou atividade na escola, 
número de dias 
improdutivos devido os 
sintomas 

Relembrar 1 
semana, 1 mês, 
3 meses – 5 
itens – não 
relatado tempo 
para completar 

 Discrimin
ante 
convergen
te 

Teste 
interno 
de teste 

Sim Não, A questão 
de como os 
sintomas 
interromperam o 
trabalho ou o 
trabalho escolar 
inclui o 
absenteísmo. o 
número de dias 
improdutivos não 
tem vínculo com 
a avaliação 
anterior 
 

Escala de 
Presenteísm
o Stanford 

Estresse, 
foco, energia 
para trabalhar 

Estresse, foco, energia 
para trabalhar, não há 
escala global que 
combina esses atributos 

Relembrar – 1 
mês – 6 
questões – não 
relatado  

 Discrimin
ante 
convergen
te 

Interno  Não 

Fonte: Despiegel et al. (2012). 

 

Na mesma pesquisa, os autores relacionaram 31 estudos sobre o tema, analisando cada protocolo utilizado e o tipo de pesquisa realizada, de 

acordo com o apresentado no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Resumo das informações disponíveis em estudos utilizando instrumentos de produtividade em transtornos do humor 

 
Referência Título Tipo de 

Estudo 
Escala 
Produ 
tiva 

Outra 
escala 

Resultado 
pela presença 
de desordem 

Resultado 
pela 
evolução 
da 
desordem 

Resultado 
pela 
severidade 
da 
desordem 

Resulta
do pelo 
trata 
mento 

Correlação 
com outras 
escalas 

Adler et al. Déficits de 
desempenho de 
trabalho devido a 
depressão 

OS WLQ PHQ-9 
(depressão), 
SF-6 

WLQ (saída, 
tempo, mental) 
x depressão x 
SDS no 
trabalho x 
remissão 

- WLQ 
(saída, 
tempo, 
mental) x 
melhoria 

- - 

Ansseau et 
al. 

Objetivo: remissão 
da depressão nos 
cuidados primários 

OS SDS HDRS7 
(depressão) 

SDS no 
trabalho x 
remissão 

- - - - 

Arbuckle et 
al.  

Validação 
psicométrica do SDS 
em pacientes com 
transtorno bipolar 

OS SDS, 
Questio
nário 
WPAI 

BFSQ 
(bipolar), 
EQ-5D, SF-
36 

- SDS no 
trabalho x 
severidade 
da 
bipolarida
de 

- - SDS no 
trabalho x 
(SDS família; 
SDS social; 
questionário 
WPAI de 
comprometim
ento global no 
trabalho; 
BFSQ; MCS; 
EQ-5D) 

Burton et al. A associação das 
condições médicas e 
presenteísmo 

OS WLQ - WLQ (saída, 
tempo, mental) 
x depressão  

- - - - 
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Calabrese et 
al. 

O impacto do 
transtorno bipolar em 
uma amostra da 
comunidade 
americana 

OS SDS SAS-SR; 
MDQ 

SDS no 
trabalho x 
bipolar 

- - - - 

Calabrese et 
al.  

Impacto dos 
sintomas de 
depressão 
comparado aos 
sintomas maníacos 
no transtorno bipolar: 
resultados baseados 
numa amostra da 
comunidade 
americana 

OS SDS SAS-SR, 
MDQ 

SDS no 
trabalho x 
depressão x 
sintomas 
maníacos 

- - - - 

Endicott e 
Nee 

Medidas de avaliação 
de estudos clínicos 

RCT 
(pós-roc) 

EWPS SCL-90, 
HAMD 
(depressão), 
CGI 

EWPS x 
depressão 

- - - EWPS x 
(HAMD; 
CGI) 

Esposito et 
al. 

Desordens de humor 
e ansiedade, a 
associação com 
presenteísmo em 
funcionários 
membros de uma 
amostra da 
população geral 

OS SPS MINI 
(desordem 
de humor) 

SPS x 
desordem de 
humor/ 
ansiedade/ 
controle 

- - - - 

Greco et al.  Resultado dos 
sintomas físicos com 
o tratamento da 
depressão 

RCT 
 

WLQ 
(saída, 
tempo, 
mental) 

PCP - - - - - 
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Holden et 
al. 
 
 

Desordem 
psicológica está 
associada a variedade 
de condições de 
saúde de alta 
prioridade que 
afetam os 
trabalhadores 
australianos no 
trabalho 

OS HPQ       

Kamat et al.  Prevalência e 
impacto humanístico 
de possíveis 
diagnósticos errados 
do transtorno bipolar 
entre pacientes com 
transtorno depressivo 
maior em uma 
população segurada 
comercialmente 

banco de 
dados de 
reivindic
ações 
retrospec
tivas + 
dados de 
pesquisa 
(survey) 

SDS SF-12, 
MDQ 
(transtorno 
bipolar) 

SDS no 
trabalho x 
bipolaridade 

- - - - 

Kennedy et 
al. 

Deficiências no 
trabalho, social e em 
família de indivíduos 
com ansiedade e 
depressão 

RCT 
(pós hoc) 

SDS  SDS no 
trabalho x 
depressão/ 
ansiedade 

- - - - 

Kessler et 
al. 

Prevalência e efeitos 
dos transtornos do 
humor no 
desempenho do 
trabalho em uma 
amostra 
representativa 

OS HPQ QIDS-SR 
(depressão) 

HPQ x 
(depressão, 
transtorno 
bipolar) 

- - - - 
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nacional de 
trabalhadores dos 
EUA 

Kessler et 
al.  

Efeitos comparativos 
e interativos da 
depressão em relação 
a outros problemas 
de saúde no 
desempenho do 
trabalho na força de 
trabalho de um 
grande empregador 

banco de 
dados de 
reivindic
ações 
retrospec
tivas + 
dados de 
pesquisa 
(survey) 

HPQ - HPQ x 
(depressão, 
transtorno 
bipolar) 

    

Knoth et al. efeito de resposta 
inadequada ao 
tratamento em 
pacientes com 
depressão 

OS Questio
nário 
WPAI 

SF-8 Questionário 
WPAI x 
respondedor/ 
parcial 
respondedor e 
não-
respondedor 

- - - - 

Lam et al. uma nova escala de 
avaliação clínica para 
ausência e 
produtividade do 
trabalho: validação 
em pacientes com 
transtorno depressivo 
maior 

OS LEAPS
, HPQ, 
SDS no 
trabalh
o 

QIDS-SR 
(depressão) 

- LEAPS x 
severidade 
da 
depressão 

- - LEAPS x 
(SDS no 
trabalho; 
HPQ 
performance 
global no 
trabalho) 

Lee  perda de 
produtividade devido 
à depressão entre 
funcionários 
coreanos  

OS SPS - SPS x 
depressão  

- - - - 
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Lerner et al. os correlatos clínicos 
e ocupacionais da 
perda de 
produtividade do 
trabalho entre 
pacientes 
empregados com 
depressão 

OS WLQ PHQ-9 
(depressão), 
SF-12 

WLQ (físico, 
saída, tempo, 
mental) x 
WLQ de 
depressão x 
Depressão 

WLQ 
(saída, 
tempo, 
mental, 
físico) x 
severidade 
da 
depressão 

- - - 

Lerner et al. desemprego, 
retenção de emprego 
e perda de 
produtividade entre 
funcionários com 
depressão 

OS WLQ PHQ-9 
(depressão) 

WLQ (físico, 
saída, tempo, 
mental) x 
Depressão 

- - - - 

Lerner et al. 
 

Desempenho 
profissional dos 
funcionários com 
depressão: o impacto 
dos estressores do 
trabalho 

OS WLQ PHQ-9 
(depressão), 
SF-12 

WLQ x 
depressão 

- - - - 

Lin et al O tratamento da 
depressão na atenção 
primária reduz a 
deficiência? uma 
abordagem de 
cuidados 
intensificados 

RCT SDS SCL-20 
(depressão), 
SF-36 

- - - SDS no 
trabalh
o 

 

McMorris et 
al. 

produtividade no 
local de trabalho, 
questões de emprego 
e utilização de 
recursos em 

OS EWPS - EWPS x 
transtorno 
bipolar I 

- - - - 
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pacientes com 
transtorno bipolar I 

Olley et al. persistência de 
transtornos 
psiquiátricos em uma 
coorte de pacientes 
com HIV / AIDS na 
África do Sul: um 
estudo de 
acompanhamento de 
6 meses 

OS SDS - SDS no 
trabalho x 
depressão 

- - - - 

Sanderson 
et al. 

Quais as medidas do 
presenteísmo são 
mais sensíveis à 
depressão e à 
ansiedade? 

OS WLQ, 
SPS 

PHQ-9 
(depressão) 

- WLQ 
(saída, 
tempo, 
mental) x 
severidade 
da 
depressão 

WLQ x 
remissão, 
SPS x 
remissão  

- - 

Sheehan 
and 
Sheeban 

Avaliando os efeitos 
do tratamento em 
ensaios clínicos com 
a métrica discan da 
SDS 

Revisão SDS - SDS no 
trabalho x 
depressão 

- - SDS no 
trabalh
o 

- 

Snedecor et 
al. 

Resultados 
econômicos do 
tratamento com 
eszopiclona na 
insônia e transtorno 
depressivo maior 
comórbido 

RCT WLQ HDRS 
(depressão), 
SF-36 

- - - WLQ  
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Soares et al. Avaliando a eficácia 
da desvenlafaxina 
para melhorar o 
funcionamento e as 
medidas de resultado 
do bem-estar em 
pacientes com 
transtorno depressivo 
maior: uma análise 
conjunta de nove 
ensaios clínicos em 
dupla ocultação, 
controlados com 
placebo e 8 semanas 

RCT’s 
reunido 

SDS WHO-5 
(bem-estar 
psicológico, 
MADRS 
depressão), 
HDRS 
(depressão) 

- - - SDS no 
trabalh
o 

 

Stamouli et 
al.  

escitalopram na 
prática clínica na 
Grécia: resposta ao 
tratamento e 
tolerabilidade em 
pacientes deprimidos 

Estudo 
de 
vigilânci
a aberta 
OS 

SDS MADRS 
(depressão), 
CGI 

SDS no 
trabalho x 
melhoria 

- - - - 

Stewart et 
al. 

custo do tempo de 
trabalho produtivo 
perdido entre os 
trabalhadores dos 
EUA com depressão 

OS WHI - - - - - - 

Wang et al. condições médicas 
crônicas e 
desempenho de 
saúde no trabalho e 
levantamentos de 
calibração de 

OS HQP - - - - - - 
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questionário de 
desempenho no 
trabalho  

Wang et al.  triagem telefônica, 
alcance e 
gerenciamento de 
cuidados para 
trabalhadores 
deprimidos e impacto 
nos resultados 
clínicos e de 
produtividade do 
trabalho: um estudo 
controlado 
randomizado 

RCT HPQ QIDS-SR 
(depressão) 

     

 
SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida; BFSQ, Questionário de Status Funcional Bipolar; CGI, impressão clínica global; EQ-5D, EuroQol 
cinco-questionário dimensional; EWPS, Endicott Work Productivity Scale; HDRS, Hamilton Depression Rating Scale; HPQ, Health and Work 
Performance Questionnaire; LEAPS, Lam Emprego Escala de ausência e produtividade; MADRS, Escala de Avaliação de Depressão 
Montgomery-Âsberg; MDQ, Questionário de transtorno de humor; MINI, Mini Entrevista de Diagnóstico Neuropsiquiátrico; SO, estudo 
observacional; PCP, PHQ-9, Questionário de Saúde do Paciente 9; QIDS-SR, Inventário Rápido de Auto-Relatório de Sintomatologia Depressiva; 
RCT, ensaio clínico randomizado; SAS-SR, Self-Report da escala de ajuste social; SCL-20, lista de verificação de sintomas-20; SDS, a Escala de 
Deficiência de Sheehan; SF-12, Medical Outcome Study Short from 12 questiones; SF-8, Resultado Médico Curto de 8 perguntas; SF-36, curto de 
36 pesquisas de saúde; SPS, Stansey Presenteeism Scale; Entrevista WHI, trabalho e saúde; WHO-5, índice de bem-estar; WLQ, Questionário de 
Limitações de Trabalho, WPAI, Produtividade do Trabalho e Deterioração de Atividades. 
* Indica que diferenças significativas foram mostradas entre os grupos de tratamento na escala de produtividade. 
1 HPQ é usado para identificar o estado de saúde autorrelatado e, em particular, a presença de sofrimento psicológico. 
 

Fonte: Despiegel et al. (2012). 
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4.3 FATORES DE RISCO QUE INTERFEREM NO PRESENTEÍSMO  

 

Segundo Brown et al. (2014) afirmam que a pesquisa de presenteísmo por motivo de 

saúde é emergente, principalmente no que se refere à mensuração dos sintomas, condições 

físicas ou psicossociais e doenças podem vir a afetar a produtividade no trabalho. 

De acordo com Ferreira et al. (2010), entre as principais causas de presenteísmo, incluem-

se vários tipos de perturbações, tanto a nível físico como a nível psicológico. Essas perturbações 

envolvem uma determinada condição médica, ou seja, o individuo está a sofrer de uma (ou 

mais) patologia(s) específica(s) – não se inclui a mera “fuga” ou “escape” ao trabalho. No 

campo físico, as doenças com maior prevalência são as de âmbito musculoesquelético, tais 

como lombalgias (PRASAD et al., 2004) e artrites (ALLEN; HUBBARD; SULLIVAN, 2005), 

bem como cefaleias, dores crônicas e problemas respiratórios (SOUSA, 2005). No campo 

psicológico, destacam-se ansiedade e depressão (WANG et al., 2003), stress (GOETZEL; 

OZMINKOWSKI; LONG, 2003), bem como déficit de atenção (KESSLER et al., 2005). Estes 

sintomas inibem os colaboradores de “dar o seu melhor”, traduzindo-se em consideráveis (e 

nefastas) perdas de produtividade. 

Segundo Bilger et al. (2013), nos Estados Unidos, as taxas de obesidade nos atingiram 

proporções epidêmicas, incluindo os empregados em tempo integral e que, mais de 28,5% dos 

funcionários que trabalham período integral são obesos  e outros 38% estão acima do peso. Os 

autores ainda discutem que funcionários com sobrepeso e obesidade no ambiente de trabalho 

estão associados a um aumento dos custos com saúde. Eles também relatam que a redução da 

Qualidade de vida entre os funcionários está correlacionada à incidência de doenças crônicas, 

que se traduz em despesas médicas mais elevadas, as taxas de seguro de saúde, as taxas de 

absenteísmo e presenteísmo, e, consequentemente reduz a rentabilidade da empresa. 

Hutting et al. (2014) cita Koopman et al. (2002) que identificou em seu trabalho duas 

dimensões do presenteísmo: processo de trabalho (evitar distrações) e resultado de trabalho 

(conclusão do trabalho). Muckenhuber et al. (2013) apud Merril et al. (2012) mostraram que o 

presenteísmo encontrado foi mais difundido entre as mulheres altamente educadas e 

profissionais. Demandas de trabalho forte, alto estresse e más relações com os colegas de 

trabalho são todos preditivo de estudos em presenteísmo que analisam as associações entre 

presenteísmo ou ausência de doença, de um lado e as características do trabalho e seus efeitos 

sobre a saúde, por outro lado ainda são raros.  

Shi et al. (2013) dizem que há evidências de outros estudos que indicam que as 

intervenções no local de trabalho são eficazes na segmentação de vários resultados de saúde e 
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produtividade, incluindo a melhoria de comportamentos saudáveis, saúde física, saúde mental, 

invalidez, e prevenir o absentismo, presenteísmo, e volume de negócios empregado. Alguns 

estudos recentes apontam o impacto econômico do presenteísmo para as empresas, seguem 

alguns estudos apresentados por Tavares e Kamimura (2014): 

 
Cooper e Dewe (2008), utilizando-se a fonte estatística da Health & Safety Executive, 
mostraram em sua pesquisa que em 2006/07 quase 30 milhões de dias foram perdidos 
devido a doenças relacionadas com o trabalho, sendo que o estresse, depressão ou 
ansiedade foram responsáveis por 13,8 milhões de dias perdidos.   
Em um estudo realizado com mais de 12 mil empregados da companhia Dow 
Chemical, revelou que os problemas emocionais eram a grande fonte de perda da 
produtividade, quando comparada a uma escala de outras circunstâncias crônicas, 
reduzindo o desempenho do trabalhador por aproximadamente 36% (PROCHASKA 
et al., 2011). 
Allen; Hubbard e Sullivan (2005) investigaram o impacto da dor na produtividade dos 
funcionários, contando com uma amostra de 1.039 entrevistados. Os achados da 
pesquisa foram: 28,6% dos trabalhadores relataram algum tipo de dor; trabalhadores 
com dores severas sofrem um aumento de cinco vezes na restrição ao trabalho 
induzido pela saúde; o controle da dor é pior para aqueles com dores severas; 
funcionários que relataram ter dor perdem cerca de três dias de trabalho 
(presenteísmo) e dois dias (absenteísmo) de produtividade em um mês; o melhor ponto 
inicial das intervenções deve ser com as dores derivadas de doenças 
musculoesqueléticas.  
A pesquisa de Hertz et al. (2004) teve o objetivo de verificar a associação entre 
obesidade, fatores de risco cardiovascular e limitações de trabalho.  Eles chegaram a 
conclusão de que a obesidade aumentou 43,8% de 1988-1994 para 1999-2000 e atinge 
hoje 29,4% dos trabalhadores; trabalhadores obesos têm maior prevalência de 
limitações de trabalho (6,9% versus 3,0% entre os trabalhadores de peso normal), 
hipertensão (35,3% vs 8,8%), dislipidemia (36,4% vs 22,1%), diabetes tipo 2 (11,9% 
vs . 3,2%), e a síndrome metabólica (53,6% vs 5,7%).  Ou seja, o impacto da obesidade 
na limitação ao trabalho é 4 vezes maior associada à hipertensão; 1,65 vezes maior 
associada a dislipidemias; 3,7 vezes maior com diabetes; 9,4 vezes maior com 
síndrome metabólica (TAVARES; KAMIMURA, 2014, p. 8). 

 

Merrill et al. (2012) pesquisaram características demográficas, de comportamento em 

saúde, dados de saúde física e fatores do ambiente de trabalho relacionando ao presenteísmo. 

A pesquisa envolveu três empresas norte-americanas e foram obtidos os resultados de que 

fatores envolvendo o ambiente de trabalho teve maior influência sobre o presenteísmo. 

Problemas pessoais como o estresse e preocupação financeira também teve grande impacto 

sobre o presenteísmo. Limitações físicas, depressão ou ansiedade, formação profissional 

inadequada, e problemas com supervisores e colegas do trabalho tiveram um impacto menor. 

O presenteísmo foi maior em mulheres de 30-49 anos, para funcionários viúvos, separados ou 

divorciados e os com segundo grau completo, os que trabalhavam em escritório. 

Ainda segundo Merrill et al. (2012), gestores apresentaram um nível maior de 

presenteísmo relacionado a ter muito trabalho a fazer e um tempo muito curto e, os funcionários 

de transporte tiveram maior presenteísmo por limitações físicas. Os autores sugerem oferecer 
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serviço de planejamento financeiro aos funcionários, intervenções de promoção de saúde 

englobando nutrição e saúde física e mental para redução do presenteísmo. 

Shi et al. (2013) apresentaram que fatores relacionados à saúde e produtividade 

impuseram um peso econômico considerável para os empregadores. Os autores apresentaram 

que plano de saúde e perda de produtividade criaram um fardo econômico significativo para os 

empregadores. Segundo os autores, estudos estimam que as condições crônicas podem 

compreender 10,7% de um custo total do trabalho da empresa e, que o custo total de 

presenteísmo sozinho em Estados Unidos soma para mais de US $ 150 bilhões por ano.  

Segundo a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse (ISMA-BR, 2009), as 

principais causas de presenteísmo por problemas de saúde que diminuem a produtividade do 

trabalhador brasileiro são: dores musculares (86%); distúrbios de sono (35%); e dores 

gastrointestinais (26%).  No estudo de Tavares e Kamimura (2012), corrobora com o dado da 

interferência do sono na produtividade dos trabalhadores. 

O estudo de Stewart et al. (2003) demonstrou que 85% dos custos de redução da 

produtividade são justificados por um desempenho reduzido durante o trabalho e que a 

depressão é responsável por 48% dessa redução de produtividade, sendo o mesmo calculado 

com um custo de US$ 44 bilhões ao ano.  No estudo de Musich et al. (2006) revelou que 

condições de trabalho, gestão ineficaz, liderança e vida desequilibrada influenciam no 

presenteísmo após análise de 8000 funcionários em dez empresas australianas. 

Em pesquisa realizada na Dow Chemical (EUA), que usou a escala de Stanford, revelou 

que quase 65% dos entrevistados relataram ter uma ou mais das condições crônicas pesquisadas, 

sendo as mais mencionadas: alergias, artrite/ dor articular ou rigidez e dor nas costas ou no 

pescoço.  Nesta pesquisa, o presenteísmo variou de 17,8% a 36,4%.  O custo total das 10 

principais condições crônicas era 10,7% do custo total do trabalho da Dow nos Estados Unidos 

(COLLINS et al., 2005).  

Na pesquisa de Bunn et al. (2006) que buscou investigar o impacto do tabagismo na perda 

de produtividade mensurou que fumantes perderam mais dias de trabalho e foram mais 

improdutivos no trabalho em comparação com ex-fumantes e não fumantes.  O custo médio 

anual por perda de produtividade para os não-fumantes foi de US$ 2623/ano em comparação 

com US$ 3246/ano para ex-fumantes e US$ 4430/ano para fumantes.   

Boles, Pelletier e Lynch (2004) perceberam em sua pesquisa que o estrese foi o maior 

fator de impacto no presenteísmo, após análise das respostas de 2.264 funcionários. Burton et 

al. (2005) chegou à conclusão de que trabalhadores que apresenta fatores de risco em grau 

moderado (baixo nível de atividade física e sobrepeso) têm queda de produtividade em cerca 
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de 6%; enquanto funcionários com fatores de risco elevados (sedentarismo, hipertensão, fumo, 

colesterol elevado) têm queda de 12%. 

 

4.4 PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA E IMPACTO NO PRESENTEÍSMO 

 

Liu et al. (2013) realizou um estudo de análise do impacto do programa de saúde e bem-

estar na PepsiCo com relação às despesas médicas e implantação de programas de saúde. Tal 

estudo teve como base dados do plano de saúde com uma amostra de 55.030 membros. Os 

resultados foram que a implantação do programa de saúde e qualidade de vida aumento o custo 

no primeiro ano, mas nos anos seguintes houve uma diminuição, destacando a importância de 

uma perspectiva em longo prazo na implantação destes programas e avaliação dos mesmos. 

Kaspin, Gorman e Miller (2013) verificaram que os programas de qualidade de vida da 

amostra analisada tinham em comum certos aspectos como: a cultura corporativa tinha como 

objetivo primordial melhorar a qualidade de vida dos funcionários; a liderança e os funcionários 

encontravam-se motivados na aceitação destes programas; a politica corporativa e o ambiente 

de trabalho eram propícios para tais atividades; o sucesso dos programas estavam relacionados 

à evolução das necessidades dos trabalhadores; os funcionários contavam com apoio, 

tratamento e educação sobre aspectos de qualidade de vida e saúde, e; utilizava-se de tecnologia 

para mensurar os programas de qualidade de vida e avaliar os riscos de saúde e bem-estar. 

As empresas com programas de qualidade de vida tendem a incluir a saúde como parte 

de sua cultura corporativa e apoiam e motivam a participação dos trabalhadores (KASPIN; 

GORMAN; MILLER, 2013).  

LeCheminant e Merrill (2012) avaliaram a melhora comportamental com relação à saúde 

de funcionários durante dois anos após a introdução de um programa de bem-estar e qualidade 

de vida. A amostra contou com 267 empregados no período de 2009 e 2011. Como resultado 

do programa observou-se aumento na quantidade de exercício físico; maior consumo de 

legumes e frutas; aumento na solicitação de orientação em saúde. Os autores ainda sugerem que 

tais achados obtidos se traduzirão em resultados positivos e sustentáveis para a saúde e melhoria 

da produtividade dos funcionários. 

Muckenhuber et al. (2013) buscaram analisar as demandas psicossociais do trabalho e a 

interferência delas no presenteísmo em países com baixo índice de desenvolvimento humano 

(IDH). O estudo confirmou a associação significativa entre o IDH e o número de dias 

registrados por ausência de doença. A correlação mostrou que países com IDH mais elevado 

apresentam menos dias registrados por absenteísmo, que demandas psicossociais de trabalho 
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mais elevados estão associados a problemas de saúde. Ou seja, há cruzamento entre as 

exigências de trabalho, aspectos psicossociais do ambiente laboral e IDH. Dessa forma, 

Muckenhuber et al. (2013) exploraram que as ações de saúde pública que estão ligadas às 

características de trabalho precisam levar em consideração o nível de IDH dos países. 

Segundo Shi et al. (2013) para reduzir a carga de custos em longo prazo, mais de um terço 

dos empregadores dos Estados Unidos oferecem atualmente intervenções de saúde e bem-estar 

para os funcionários que são projetados para promover a saúde e o bem-estar. Os autores ainda 

discorrem que, embora muitos empregadores estejam cada vez mais preocupados com uma 

carga de custódio impulsionado por serviços de saúde e perda de produtividade, o foco diretor 

por seus esforços de trás é para prevenir doenças e retardar a progressão de condições crônicas.  

Grossmeier et al. (2012) afirmam que a hesitação no investimento em programas de 

qualidade de vida e saúde de muitas empresas estão baseadas a vários fatores como outras 

prioridades de negócios mais urgentes de investimento, relutância em intervir nas escolhas 

pessoais de saúde dos funcionários, falta de fundos para realizar tal ação. Discutem ainda os 

autores que ainda se encontra ceticismo com relação ao retorno sobre investimento (ROI) destes 

programas. 

Partindo do pressuposto que o termo Qualidade de Vida está envolto a uma grande 

subjetividade e fragilidade quando a se estima mensurar por meio de autorrelatos dos 

participantes da amostra de uma pesquisa. Com relação a esta complexidade e subjetividade, 

Khoury e Sá-Neves (2014) afirmam que se deve levar em consideração aspectos subjetivos e 

objetivos, bem como dimensões positivas e negativas por meio de uma abordagem 

multidimensional. As autoras ainda citam a definição dada pela OMS como “percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Complementando, 

Ferreira Filho et al. (2016) expõem que qualidade de vida envolve um conjunto multifatorial 

no qual o sujeito vivencia para o seu bem-estar nas diversas relações que permeiam sua vida.   

 

4.5 PANORÂMA ATUAL (2013 – 2019) 

 

Estudos recentes sobre presenteísmo voltados a estudar o impacto da saúde na 

produtividade e a consequência financeira desse elo ainda são escassos no Brasil, havendo 

poucas pesquisas concluídas. Assim, grande parte das pesquisas apresentadas foi desenvolvida 

em outros países. 
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A importância da escolha dos instrumentos de pesquisa de presenteísmo interfere 

diretamente no objetivo da pesquisa e nos indicadores que serão obtidos, por isso, é de grande 

relevância a validação de tais protocolos. Nesta perspectiva, a pesquisa de Scuffham, Vecchio 

e Whiteford (2014) teve como objetivo validar o HPQ em trabalhadores de saúde e de educação, 

contando com uma amostra de 30.870 trabalhadores de Queensland – Austrália entre 2005 e 

2006. Neste estudo estimou-se o custo de presenteísmo em 2006 US$ Aus 8338 e US$ 8092 

por trabalhador por ano para os setores de saúde e educação, respectivamente. Já no trabalho 

de Hutting et al. (2014) teve como objetivo desenvolver uma versão holandesa do SPS-6 e 

validar mensurando confiabilidade, sendo bem sucedida tal validação. 

Levando em consideração que o início da abordagem do presenteísmo nas pesquisas eram 

em estudos que envolviam absenteísmo, e, posteriormente, os estudos passaram a fazer 

comparação da perda de produtividade entre absenteísmo e presenteísmo. Tais estudos, ainda 

são de grande relevância nas pesquisas atualmente, como é o caso do estudo de Deery, Walsh 

e Zatzick (2014) que examinaram a associação entre as exigências do trabalho, presenteísmo e 

absenteísmo. Com uma amostra de 227 trabalhadores obtidos no centro de atendimento de 

serviços de emergência de trabalhadores, a pesquisa revelou que altas demandas de trabalho 

está diretamente associada com presenteísmo, que, consequentemente, resulta em períodos de 

ausências mais longos.  

Já no estudo realizado por Bilger et al. (2013) que teve como objetivo verificar se 

funcionários que emagreciam consequentemente reduziam as despesas médicas, taxas de 

absenteísmo e presenteísmo e melhora na qualidade de vida. O estudo envolveu 1868 sujeitos 

que trabalhavam em faculdades e universidades da Carolina do Norte e utilizou-se o Protocolo 

de Stanford SPS-6.  O resultado obtido foi de que a perda de 5% do peso resulta em uma 

atenuação da taxa de absenteísmos de 0,258 dias por mês e a probabilidade de redução do 

presenteísmo de 2,9 pontos percentuais e de que não foi observada redução de gastos médicos. 

O mais recente dos estudos relacionando os custos do absenteísmo e presenteísmo, foi o 

realizado por Stromberg et al. (2017) em que o objetivo foi buscar indicadores para serem 

utilizados na estimação dos custos de perda de produtividade em 758 gerentes  de diferentes 

setores do mercado de trabalho na Suécia. Tendo por base o período de absenteísmo devido à 

doença, presenteísmo e episódios de problemas relacionados ao ambiente de trabalho e 

características específicas do trabalho (ou seja, variáveis explicativas), os gerentes avaliaram 

seu impacto na produtividade e no custo do grupo. Os resultados indicaram que o multiplicador 

salarial médio é de 1,97 para o absenteísmo, 1,70 para o presenteísmo agudo, 1,54 para o 

presenteísmo crônico e 1,72 para problemas relacionados ao ambiente de trabalho. Isso implica 
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que os custos dos problemas relacionados à saúde e ao ambiente de trabalho às organizações 

podem exceder o salário do trabalhador. 

Ainda, seguindo esse nicho de pesquisa, outro estudo de viés econômico realizado em 

uma empresa multinacional do Sri Lanka, com 152 funcionários apresentou que a perda global 

de produtividade foi de 10,43 dias por ano, 3,95% da capacidade do funcionário, equivalente a 

Rúpias do Sri Lanka 8 milhões (US $ 54,421) para todos os funcionários da sede. Dentre os 

achados, a maioria dos entrevistados (85,5%) relatou absenteísmo, presenteísmo ou ambos. 

Entre os que relataram uma condição de saúde, 57,6% relataram perder dias devido ao 

absenteísmo e 69,5% relataram perder dias adicionais para o presente. Entre aqueles que cuidam 

de um adulto ou criança doente, 57,3% relataram perderem dias devido ao absenteísmo e 36,5% 

relataram perder dias adicionais devido ao presenteísmo. Concluindo que os efeitos das 

condições de saúde sobre a produtividade aumentaram significativamente os custos dos 

funcionários (FERNANDO; CAPUTI; ASHBURY, 2017).  

Nesta relação de presenteísmo e absenteísmo, quando a varável é a depressão, Cocker et 

al. (2014), compararam o custo de saúde de absenteísmo e com presenteísmo com trabalhadores 

australianos que relatavam ter depressão. O custo do absenteísmo foi de $42.573,00 por 

empregado (por 5 anos) e do presenteísmo foi de $37.791,00 (por 5 anos) por trabalhador.  

Nesse mesmo viés de pesquisa, estudos buscam analisar o percentual de salário de um 

funcionário que representa o presenteísmo. Nesta linha, a pesquisa de Zhang et al. (2015) faz 

referencia sobre o custo do presenteísmo ser maior ao comparado ao salário e o fator trabalho 

em equipe e afirma que os achados do estudo suportam parcialmente a literatura afirmando que 

a perda de produtividade resultante do presenteísmo dos funcionários poderia exceder os 

salários se o trabalho em equipe estiver envolvido. 

É evidente também, as pesquisas que abordam a análise de certas doenças específicas na 

mensuração do presenteísmo. Entre as doenças de cunho musculoesqueléticas encontram-se 

pesquisas como a de Haglund et al. (2015) que teve como objetivo avaliar os preditores de 

presenteísmo e o comprometimento da atividade fora do trabalho de pacientes com 

espondiloartrite. Para tal estudo, utilizaram o protocolo WPAI e uma amostra de 720 sujeitos. 

O resultado foi de que 25% relato de presenteísmo e 33% no comprometimento das atividades. 

Os preditores do presenteísmo foram má qualidade de vida, doença, baixa atividade física, dor, 

baixa autoestima. Os escores mais altos foram de ansiedade, depressão, tabagismo e sujeitos 

com baixo nível de educação, bem como mais intenso no sexo feminino. Além disso, houve 

forte correlação entre presenteísmo e comprometimento das atividades fora do trabalho. 
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Nesta mesma linha, Gordeev et al. (2014) analisou o impacto da espondilite anquilosante 

no presenteísmo e sua relação com os afastamentos e licenças médicas dos funcionários, usando 

o WLQ em uma amostra de 311 pacientes com tal diagnóstico, no qual revelou que 18% tiveram 

licença médica no mês anterior. Desamparo, sexo feminino, e saúde foram fatores relacionados 

com a qualidade de vida prejudicada e o estudo apontou como principais contribuintes para o 

nível de presenteísmo. A espondilite e baixa qualidade de vida foram significativamente 

associadas com probabilidade de licença por doença, enquanto a duração da licença doente foi 

fortemente associada com menor nível educacional e desamparo. 

O estudo de Kigozi et al. (2014) buscou avaliar a relação entre paciente com lombalgia e 

o presenteísmo por meio do questionário SIPQ que mensura o impacto da dor nas costas e a 

redução de produtividade no trabalho. Tal ferramenta foi aplicada em 851 pacientes, por meio 

de uma consultoria, sendo um estudo randomizado controlado. Como resultado obteve-se a 

correlação entre a dor e o presenteísmo varia de moderado a forte.  

Há estudos também que analisaram outra vertente de doenças, como a pesquisa de Zand 

et al. (2015) que analisou a associação do presenteísmo em indivíduos com doença inflamatória 

intestinal e mensurar tal em uma amostra de 440 pacientes, incluindo os pacientes com a doença 

e os do grupo de controle. Foi detectado 62,9% de presenteísmo na população com a doença, 

frente 27,3% de presenteísmo no grupo controle, sem diferença significativa no que se refere 

ao absenteísmo. E os custos indiretos foram maiores para os pacientes com a doença do que os 

do grupo controle.  

Na gama de estudos que envolvem aspectos psicológicos, encontra-se a pesquisa de 

Callen, LIndley e Niederhauser (2013) que realizaram um pesquisa sobre os riscos de saúde 

associados ao presenteísmo e obtiveram como resultado que o estresse no trabalho, seguido do 

estresse em casa e do estresse financeira são fatores relacionados ao presenteísmo. Já o estudo 

de Suzuki et al. (2014) analisou mais a fundo no que se refere doença mental, buscando estimar 

notas de corte ideais para o presenteísmo na triagem das futuras ausências devido a doenças 

mentais. Nesta pesquisa realizada com 2195 empregados japoneses de várias áreas do país e 

por meio do WHO-HPQ, os autores analisaram o follow-up de dois anos através de atestados 

médicos. Foram obtidas notas de corte 40 para presenteísmo absoluto e 0,8 para presenteísmo 

relativo. Os participantes que apresentaram nota abaixo da nota de corte foram 

significativamente mais propensos a estar ausente no futuro por causa de doença mental. Os 

resultados sugerem que a utilidade do presenteísmo na triagem de ausência por doença devido 

a doença mental, ajudaria a evitar tal ausência (SUZUKI et al., 2014).  
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No próximo ano, os autores publicaram outra pesquisa nessa mesma linha de pesquisa, 

analisaram a influência do presenteísmo por causa de depressão e a ausência devido a doença 

mental. Utilizando-se do OMS-HPQ (versão japonesa), follow-up de 2 anos de atestados de 

1831 funcionários japoneses chegou à conclusão de que maior o escore de presenteísmo 

relacionado a taxas mais elevadas de depressão e, também de ausência devido a doença mental. 

Logo, intervenções para melhorar o presenteísmo seria eficaz na prevenção da depressão e 

ausência devido a doença mental (SUZUKI et al., 2015). 

Relacionando o presenteísmo com a Síndrome de Burnout, a pesquisa de Tuithof et al. 

(2017) pesquisou sobre a relação dos fatores emocionais de esgotamento (Burnout) e a perda 

da produtividade (absenteísmo e presenteísmo), em uma amostra de 2902 trabalhadores 

holandeses. E, chegaram à conclusão de que exaustão é associada exclusivamente à perda de 

trabalho, deficiência de funcionamento e uso de cuidados de saúde. Dado de extrema 

importância obtida nesta pesquisa foi que em comparação com aqueles sem exaustão, os 

entrevistados com esgotamento severo não eram mais prováveis de apresentar perda de trabalho 

curta (0-5 dias), mas 14,7 vezes mais propensos a reportar perda prolongada de trabalho (mais 

que 7 dias). 

Na pesquisa de Mandiracioglu et al. (2015) por meio do SPS-6 aplicado a 413 

funcionários concluíram que o escore de presenteísmo foi maior entre os indivíduos com 

problema crônico de saúde. Já na pesquisa de Guertler et al. (2015) que buscou analisar a 

relação entre comportamentos de vida (atividade física, trabalho e não-trabalho, a qualidade do 

sono e duração do sono) com presenteísmo, enquanto o controle de variáveis 

sociodemográficas, e a saúde do trabalhadores. A amostra foi constituída por 710 trabalhadores 

australianos com idade entre 20 a 76 anos (sendo que 47,9% era do sexo feminino) escolhidos 

aleatoriamente em uma pesquisa online. Este estudo teve como resultado que baixa qualidade 

de sono, trabalhar muito tempo sentado foram significantemente associados a uma taxa maior 

de presenteísmo. Dessa forma, este estudo destaca a importância do comportamento do sono 

dos trabalhadores, enfatizando as intervenções comportamentais que visem tais aspectos 

(GUERTLER et al., 2015). 

Com o objetivo de investigar o presenteísmo entre funcionários de um grande sistema de 

saúde dos Estados Unidos por um período de quatros anos, Allen et al. (2018) apresentaram 

que as condições com maior perda de produtividade diária e custo anual por pessoal foram dor 

crônica nas costas, doença mental, ansiedade, enxaquecas ou dores de cabeças severas, dor no 

pescoço e depressão. Alergia e enxaquecas apareceram estimadas como o maior custo anual da 

empresa no que se refere à perda de produtividade. 
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Visando comparar o índice de presenteísmo entre trabalhadores autônomos e 

trabalhadores registrados, Nordenmark, Hagqvist e Vinberg (2019) partiram da pressuposição 

de que os trabalhadores autônomos possuem um ritmo de trabalho mais intenso, trabalham por 

longas e irregulares horas, diferente do trabalhador de uma empresa que possui horário previsto 

a cumprir. Assim, o estudo concluiu que o nível de presenteísmo por motivo de doença é maior 

entre os autônomos. 

Se, por um lado, as doenças interferem no presenteísmo de forma negativa, o estudo de 

Brown et al. (2014) mostrou a relação da atividade física com o presenteísmo, em um estudo 

envolvendo trabalhadores americanos, do sexo masculino entre 30-59 anos, mostrando o efeito 

positivo de tal. Corroborando, a pesquisa de Walker et al. (2017) avaliou a relação longitudinal 

entre a atividade física autorrelatada e as limitações de trabalho relacionadas à saúde (também 

conhecido como presenteísmo) entre funcionários de um sistema universitário público. Os 

dados eram de avaliações de saúde autorrelatadas coletadas de funcionários de um grande 

Sistema Universitário no Texas durante os anos do plano 2013-2015 (n=6515). As limitações 

de trabalho foram medidas usando o questionário WLQ versão reduzida com 8 itens. Dentre os 

achados, o que mais se evidenciou foi que o aumento da atividade física entre funcionários leva 

a diminuições nas limitações de trabalho relacionadas à saúde. Portanto, promover a atividade 

física entre as populações de funcionários pode ajudar a prevenir e reduzir o presenteísmo. 

Nessa vertente, muitos estudos apontam que a qualidade de vida, programas voltados para 

melhora do ambiente de trabalho e qualidade de vida e saúde dos trabalhos tendem a impactar 

na redução dos indicadores de presenteísmo. Como é o caso do estudo de Kaspin, Gorman e 

Miller (2013), através de uma sistemática revisão bibliográfica sobre estratégias de saúde 

aspectos econômicos, analisaram dados sobre programas de qualidade de vida do trabalhador 

de artigos científicos entre 2005-2001 voltado para o impacto econômico dos mesmos. Os 

autores classificaram os achados em: avaliação de saúde; qualidade de vida e saúde 

comportamental. A conclusão foi de que tais programas resultaram em uma melhora econômica 

nos custos de cuidados de saúde, payback, absenteísmo, produtividade e acidentes de trabalho 

e diminuição dos riscos de saúde. 

Corroborando com esta ideia, Muckenhuber et al. (2013) afirmam que o número de dias 

de ausência por doença é conhecido por ser fortemente associados com a saúde, bem-estar e 

mortalidade, e ausência de doença tem sido relatada a aumentar com mais altas demandas de 

trabalho e outras demandas relacionado com o trabalho. Ainda, no estudo de McGregor et al. 

(2014) evidencia-se a relação direta e indireta entre os fatores do ambiente de trabalho e o 

presenteísmo. Já o estudo de Chang et al. (2015) ressalta que o comportamento e a cultura 
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organizacional estão associados ao presenteísmo e que ações que visam a cultura 

organizacional, comportamento de saúde dos empregados viriam a reduzir o presenteísmo no 

local de trabalho. 

Chen et al. (2015) buscaram pesquisar a relação entre o apoio à saúde e qualidade de vida 

oferecida pela empresa aos funcionários e a produtividade dos mesmos. Tal estudo foi realizado 

em seis agências estatais localizadas em Washington (USA), englobando 3528 funcionários, 

utilizando-se do WPAI. Obteve-se como resultado que o presenteísmo variou 

significativamente pelo nível de apoio à saúde no local de trabalho percebida, com aqueles que 

se sentiram menos apoiados tendo maior presenteísmo do que aqueles que se sentiram mais 

apoiados e; o absenteísmo não foi associado com o apoio percebido de saúde no local de 

trabalho. 

Diante desta perspectiva, Shi et al. (2013) realizaram uma pesquisa com uma amostra de 

11702 funcionários de uma grande empresa no qual, buscaram analisar o índice de bem-estar 

(pontuação individual de bem-estar – IWBs), resultados de saúde e produtividade englobando, 

custos de cuidados de saúde, atendimento de emergência, dias de incapacidade de curto prazo, 

absenteísmo, presenteísmo, índices de desempenho no trabalho e intenções de estabilidade no 

emprego. Todos esses dados foram convergidos em curvas operacionais para detectar um único 

valor ideal de IWBs para prever dois ou mais resultados adversos. Os dados foram analisados 

através de modelos de regressões logísticas representando as características demográficas.  Os 

resultados mostraram fortes associações e significativas não-lineares entre IWBs e saúde e 

produtividade. Os autores ainda discutem que publicações seguintes desta apresentam definição 

abrangente de bem-estar e, que o bem-estar está significativamente correlacionada com a Saúde 

e a Produtividade. 

O estudo de Whysall, Bowden e Hewitt (2018) explorou as diferenças no padrão de 

presenteísmo e absenteísmo por fatores de saúde e, a associação de fatores psicossociais do 

trabalho com ambos. Os resultados indicaram que: em vez de substituir o absenteísmo pelo 

presenteísmo, os dois tendem a coincidir, mas o equilíbrio difere pela condição de saúde. Ficou 

revelado que o presenteísmo é mais provável de ocorrer em ambientes psicossociais mais 

pobres. 

Os estudos que aparecem sendo recentemente publicados no Brasil são ainda pouco 

expressivos, tendendo a pesquisar trabalhadores da área da saúde e, também, doenças 

psicológicas como depressão, estresse e ansiedade. Como é o caso da pesquisa de Gouveia et 

al. (2018) que analisaram os fatores estressores e a saúde dos enfermeiros, por meio de revisão 

bibliográfica, concluindo que fatores físicos, psíquicos, socioculturais, desenvolvimentistas e 
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espiritual associados a agentes estressores do ambiente de trabalho como carga horária 

excessiva, riscos físicos e ergonômicos impactam no presenteísmo desse nicho de 

trabalhadores.  Aguiar e Burgardt (2018) buscaram analisar o presenteísmo nas organizações 

de serviços públicos, por meio de revisão bibliográficas de artigos publicados entre 2010 a 

2016, e contou com uma amostra de cinco artigos, dos quais três eram da área de enfermagem 

e apenas uma englobava literalmente o serviço público. 

Com todos os estudos e discussões apresentados neste tópico, fica evidente que não só os 

direcionamentos de pesquisa relacionados ao presenteísmo, mas mostrou-se que é um tema que 

vem sendo estudo em vários países, no mundo inteiro, e também que abrange várias classes de 

profissionais, ramos de empresas e várias associações com doenças, qualidade de vida e custos 

em saúde.  
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5 RUÍDO OCUPACIONAL 

 

Quando se aborda ruído ocupacional e saúde dos trabalhadores, diretamente realiza-se 

uma conexão com as NR´s 7 e 15. A NR-7 aborda todo o programa de controle médico de saúde 

ocupacional com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Já a NR-15 

refere-se às atividades e operações insalubres nas quais os trabalhadores são expostos. 

A exposição do trabalhador a um ambiente de trabalho ruidoso caracteriza-se como 

insalubridade, pois coloca o trabalhador em risco e, consequentemente sua saúde também.  

No tópico referente aos aspectos normativos serão apresentados dados sobre níveis de 

ruído, normas regulamentadoras sobre insalubridade e ambiente organizacional. Já o tópico que 

compreende ruído e saúde do trabalhador abrangerá o aspecto de saúde, envolvendo proteção, 

prevenção e promoção no que se refere à audição e outros danos de exposição ao ruído. 

 

5.1 ASPECTOS NORMATIVOS 

 

O ruído pode ser definido como um sinal acústico aperiódico, originado da superposição 

de vários movimentos de vibração com diferentes frequências que não apresentam relação entre 

si (FELDMAN; GRIMES, 1985) e, os fatores que influenciam o ruído são intensidade, 

frequência, tempo de exposição e natureza do ruído (HARGER; BARBOSA-BRANCO, 2004). 

Já de acordo com  Almeida (1991), o termo ruído é designado para:  

 
Uma sensação subjetiva auditiva, originada por movimento vibratório 
e propagada através de meios sólidos, líquidos ou gasosos, com uma 
velocidade diferente, segundo o meio empregado em sua propagação; 
psicologicamente, entendemos por ruído uma sensação auditiva 
desagradável (ALMEIDA, 1991, p. 16). 
 

Russo e Santos (1993) definem ruído contínuo estacionário com pequenas variações dos 

níveis (até ± 3 dB) durante o período de observação, que não deve ser inferior a 15 minutos e, 

ruído contínuo flutuante ou intermitente como aquele cujo nível varia continuamente de um 

valor apreciável durante um período de observação (superior a ± 3 dB).  Corroborando com os 

autores anteriores, Regazzi e Araújo (2002) classificam o ruído em função de sua variação no 

tempo como contínuo e descontínuo, sendo contínuo aquele cuja variação do nível de pressão 

sonora encontra-se na faixa de aproximadamente 3 dB durante um período de medição e 

descontínuo aquele cuja variações são maiores que 3 dB em períodos curtos de observação, 

podendo também ser chamado de ruído intermitente ou de impacto (impulsivo). 
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Os limites de tolerância para ruídos de impacto, ou seja, o ruído que apresenta picos de 

energia acústica, duração inferior a um segundo e com intervalo entre picos superior a 1 

segundo (RUSSO; SANTOS, 1993), deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de 

nível de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto, 

de acordo com o Anexo 2 da NR 15. Nela consta que as leituras devem ser feitas próximas à 

orelha do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB (linear). Nos 

intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. 

Comumente, a medição do ruído é realizado em dB(A), onde (A) significa a utilização de uma 

escala de sensibilidade para medição do ruído ponderada (COSTA, 2009). 

Segundo Ward (1973) e Dunn (1987) os ruídos menos nocivos são os de baixa frequência, 

quando comparados ao de alta frequência e, as alterações observadas na cóclea decorrentes da 

exposição são provavelmente resultado de lesão mecânica, estresses metabólicos ou da 

combinação desses dois fatores, além de alterações vasculares e iônicas que podem lesar as 

células sensoriais, podendo vir a causar a perda auditiva permanente. 

A Norma Regulamentadora n.º15 (NR-15), da Portaria MTb n.º 3.214/1978 (BRASIL, 

1978), estabelece os limites de exposição a ruído contínuo ou intermitente, mais 

especificamente no Anexo 1 (MINISTÉRIO DO TRABALHO SOCIAL,  2014). A Tabela 2 

representa o máximo de tempo permissível de acordo com nível de ruído e a Figura 5 que por 

meio dela pode-se avaliar se a exposição está acima ou não do limite de tolerância, quando 

ocorre na mesma jornada de trabalho, dois ou mais período de exposição a diferentes níveis de 

ruído.  

 

Tabela 2 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente (NR-15) e a máxima 

exposição diária permissível 

(continua) 

NÍVEL DE RUÍDO  
dB (A) 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA 
PERMISSÍVEL 

85 8 horas 
86 7 horas 
87 6 horas 
88 5 horas 
89 4 horas e 30 minutos 

Tabela 2 - Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente (NR-15) e a máxima 

exposição diária permissível 

(conclusão) 
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NÍVEL DE RUÍDO  
dB (A) 

MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA 
PERMISSÍVEL 

90 4 horas 
91 3 horas e 30 minutos 
92 3 horas 
93 2 horas e 40 minutos 
94 2 horas e 15 minutos 
95 2 horas 
96 1 hora e 45 minutos 
98 1 hora e 15 minutos 
100 1 hora 
102 45 minutos 
104 35 minutos 
105 30 minutos 
106 25 minutos 
108 20 minutos 
110 15 minutos 
112 10 minutos 
114 8 minutos 
115 7 minutos 

Fonte: BRASIL (1978). 

 

Figura 5 – Equação realizada quando ocorre na mesma jornada de trabalho, dois ou mais 

período de exposição a diferentes níveis de ruído 

                         C1 + C2 + C3 ____________________ + Cn  
                           T1    T2     T3                                             Tn  
Fonte: BRSIL (1978). 

 

Conforme o exposto na Figura 5, de acordo com a NR-15, a cada 5dB, diminui pela 

metade o tempo de exposição recomendado ao ruído. Segundo conceitos de Física, a cada 3dB 

dobra a energia sonora (BOLOGNESI, 2008). Instituições como Fundacentro, NIOSH e OSHA 

seguem este conceito, divergindo do encontrado na NR-15. Segundo Lüders e Gonçalves 

(2013), entre os países que utilizam o fator de dobra de 5 dB estão Brasil, Estados Unidos e 

Colômbia e os que usam o fator de dobra de 3 dB são Argentina, Uruguai, Venezuela, Canadá, 

México, França, Alemanha, Itália e outros países europeus. Segundo as autoras, a NHO1 

apresentou um grande avanço sobre a prevenção de perda auditiva ocupacional, nos diversos 

países que utilizam o fator de dobra de 3dB. 
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5.2 RUÍDO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Um ambiente de trabalho, no qual expõe o trabalhador diariamente, em uma jornada de 

oito horas, a uma intensidade de ruído maior que 85 dB(A), é considerado um ambiente de risco 

para a saúde, ou seja, um ambiente insalubre. Almeida e Barros (2013) ressalta que os 

trabalhadores estão expostos aos mesmos riscos físicos de 20 anos atrás devido à intensificação 

do trabalho e precariedade do ambiente em consequência do desenvolvimento de novas 

tecnologias e as mudanças drásticas na organização do trabalho. Já Pereira e Cunha (2013) 

discorrem que a exposição ao ruído é um risco existente em várias indústrias, como 

consequência da crescente mecanização das diversas atividades industriais decorrente da 

evolução tecnológica.  

Lopes et al. (2009), Pommerehn et al. (2016) e Viana (2016) têm demostrado em seus 

estudos sobre saúde que os danos auditivos nos trabalhadores têm sido quase que 

exclusivamente consequência da exposição ao ruído, tornando-se este um fator de risco da perda 

auditiva ocupacional se o nível de pressão sonora e o tempo de exposição ultrapassarem certos 

limites. 

O trabalhador tem a percepção de que o ruído, durante as 8 horas de trabalho diário causa 

certo desconforto, incômodo, atrapalha a comunicação entre a equipe de trabalho, além, de 

causar certa fadiga mental. No estudo de Almeida e Barros (2013), por meio da aplicação do 

Inquérito de Saúde e Trabalho (INSAT, 2010) a uma amostra de 417 trabalhadores de uma 

indústria do ramo automobilístico, foram avaliados os riscos ocupacionais partindo da 

perspectiva do trabalhador. Dentre os achados, o estudo revelou que cerca de 40% dos 

trabalhadores reconhecem altos níveis de desconforto no ambiente físico de trabalho incluindo 

choque térmico e ruído. 

Dias, Cordeiro e Gonçalves (2006) afirmam que: 

 
É interessante observar que o ruído ocupacional impõe ao trabalhador dificuldades 
de comunicação (na detecção, discriminação, localização e identificação das 
fontes sonoras, assim como na inteligibilidade de fala) (BERGER et al., 2000, 
HËTU; QUOC, 1996, SHIMIZU et al., 2002; BERGLUND; LINDVALL; 
SCHWELA, 1999), de manutenção da atenção e concentração (BERGLUND; 
LINDVALL, 1995, RIBEIRO; LACAZ, 1984), de memória (BERGLUND; 
LINDVALL, 1995, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002), além do 
estresse (MELAMED; LUZ; GREE, 1992, FERREIRA, 2000, GESSINER; 
CASTOLDI; FENSTERSEIFER, 1997, SANTOS, 1999) e fadiga excessiva 
(RIBEIRO; LACAZ, 1984, FERREIRA, 2000) (DIAS, CORDEIRO, 
GONÇALVES, 2006, p. 2129). 
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Na pesquisa realizada por Aguiar, Valente e Fonseca (2010) em uma  amostra de 426 

trabalhadores de restaurantes no estado do Rio de Janeiro, buscou-se investigar o perfil 

sociodemográfico, laboral e de saúde dos mesmos. Entre os resultados, o ruído foi classificado 

como segundo incômodo no quesito ambiental o ruído com 51,2% dos relatos. Corroborando 

com o achado, no estudo de Wictor et al. (2015) buscou investigar as principais queixas de 

trabalhadores de uma empresa brasileira de embalagens, no que se refere à ergonomia no 

trabalho. O ruído foi uma das principais queixas relatadas de aspecto ambiental.  

Com relação ao ruído e sua influência na ocorrência de acidentes de trabalho, Cavalcante, 

Ferrite e Meira (2013) ressalta que o ruído ocupacional é considerado um fator de risco que 

aumenta três a quatro vezes o risco de acidentes dentro da empresa. Neste estudo, os autores 

apresentam que além da perda de audição, a exposição ao ruído pode prejudicar o desempenho 

do trabalho, reduzindo a atenção em tarefas que exigem maior concentração mental. Sabe-se 

que, a falta de concentração pode vir a desencadear um acidente, seja ele na vida pessoal ou no 

trabalho. 

Ainda, ressaltando a relação da exposição ocupacional ao ruído e a relação para com os 

acidentes de trabalho, Dias, Cordeiro e Gonçalves (2006), apresentaram uma pesquisa, por meio 

de uma amostra de 600 trabalhadores e chegaram à estimativa de que o risco de sofrer acidente 

do trabalho é duas vezes maior entre trabalhadores expostos ao ruído, controlado por diversas 

co-variáveis.  

Nesta mesma linha de estudo, relacionando ruído com acidente de trabalho, Gonçalves e 

Dias (2011), realizou uma analise qualitativa e quantitativa, por meio de um estudo de caso de 

uma indústria, analisando 336 acidentes ocorridos em três anos, compreendendo entrevistas a 

166 acidentados e de 111 trabalhadores de grupos focais. Entre os achados, 64,5% dos 

entrevistados já haviam sofrido dois ou mais acidentes, com maior ocorrência no que são 

expostos a ruído de intensidade maior que 90 dB(A).  

Neste mesmo estudo de Gonçalves e Dias (2011), apresentou que 57,2% dos 

trabalhadores entrevistados consideraram forte a intensidade do ruído ao qual estavam expostos 

diariamente, 38% como de média intensidade e, apenas 4,2% como fraca. Com relação ao 

momento do acidente sofrido pelos trabalhadores, a percepção do ruído foi forte para 30,7% 

dos entrevistados, média para 43,3%, fraca para 5,4% e, 8,5% não se lembram. Outro achado 

relevante nesta pesquisa foi que 59% dos entrevistados relataram que o ruído no local de 

trabalho causava incômodo. 

Os danos deletérios do ruído vêm sendo explorado no campo cientifico, associado a 

outros fatores existentes no ambiente de trabalho, como no estudo de Silva e Mendes (2005) 
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que apontam a exposição combinada do ruído com vibração, que é um fator de risco de natureza 

física (SILVA; MENDES, 2005), assim como a combinação de ruído com inseticidas, que já é 

um fator químico (FERNANDES TEIXEIRA; DA SILVA AUGUSTO; MORATA, 2003). 

Botelho et al. (2009) reconhece que agentes físicos e químicos, como vibração e solventes 

orgânicos, podem acentuar os efeitos deletérios do ruído sob a saúde. 

Filipe et al. (2014) expõe que o ambiente de trabalho deve ser adaptado, a fim de 

minimizar os riscos de cunho biológico, ergonômico, físico, químico e acidentes, de acordo 

com exigência da NR-15. Dentre os riscos físicos para o trabalhador, o ruído torna-se fator de 

risco nocivo à saúde mais frequente no ambiente de trabalho (LOPES et al., 2009).  

Na pesquisa de Cavalcante, Ferrite e Meira (2013) que buscou investigar e sumarizar a 

distribuição da exposição ao ruído e do uso do equipamento de proteção auditiva entre 

trabalhadores da indústria de transformação no Brasil, concluíram que houve excesso a 85 

dB(A) em todos os ramos. Rios (2007) aponta para um cenário em que trabalhadores de diversas 

áreas convivem em seu cotidiano, com a elevada exposição ao ruído e, consequentemente, com 

os efeitos negativos que ela acarreta à saúde. 

 

5.3 RUÍDO E SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

5.3.1 Ruído e efeitos deletérios à saúde  

 

De acordo com a Legislação em vigor, segundo a portaria 3.214/78 (BRASIL, 1978) 

Anexo I da Norma Regulamentadora NR-15, acima de 85 dB de intensidade de ruído em um 

local de trabalho, indica um ambiente salubre. No entanto, segundo a Organização Mundial de 

Saúde – OMS (WHO, 1989) o ruído acima de 65 dB(A) pode perturbar o trabalho, o descanso, 

o sono e a comunicação, e pode prejudicar a audição e causar ou provocar reações psicológicas, 

fisiológicas e patológicas  (GONÇALVES; SILVA; COUTINHO, 2009). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o ruído ocupa a 3ª posição no ranking dos fatores 

ocupacionais que mais geram incapacidade (WHO, 2009). No entanto, Kwitko (2001) aponta 

que o ruído não pode ser facilmente identificado como a causa de uma particular alteração física 

ou mental por estar presente em virtualmente todas as atividades humanas. 

Quando se trata de ruído e saúde do trabalhador, o primeiro aspecto que fica evidenciado 

é o risco de se adquirir uma perda auditiva. Segundo Souza (2009), o nível de pressão sonora, 
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o espectro de frequência, o parâmetro temporal de um ruído relacionado ao tempo de exposição 

está diretamente relacionado com a possibilidade de afetar a audição. 

A perda auditiva como consequência da exposição ao ruído no ambiente de trabalho  é 

abordada de diversas formas, como “Perda Auditiva por Exposição ao Ruído no Trabalho”, 

“Perda Auditiva Ocupacional”, “Surdez Profissional”, “Disacusia Ocupacional”, “Perda 

Induzida por Ruído Ocupacional” e “Perda Auditiva Neurossensorial por Exposição 

Continuada a Níveis Elevados de Pressão Sonora Ocupacional” (BOGER; BARBOSA-

BRANCO; OTTONI, 2009).  

Em pesquisas científicas, alguns anos atrás, a terminologia mais utilizada era “Perda 

Auditiva Induzida por Ruído (PAIR)”, inclusive é o termo mais conhecido até hoje. No entanto, 

na última década, tal nomeação passou para “Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional 

(PAIRO) até chegar à PAINPSE - Perda Auditiva Induzida por nível de Pressão Sonora 

Elevado, no qual esta última é a reconhecida pela NR-7. Conforme expõe Guerra et al. (2005), 

Azevedo et al. (2009), Lopes et al. (2009b), Harger e Barbosa-Branco (2004) e Boger, Barbosa-

Branco e Ottoni (2009) PAINPSE é o termo usado pela a Norma Regulamentadora N° 7 (NR-

7) e a Portaria 19/98, que é a Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados 

Segundo a NR-9, a exposição do trabalhador a uma intensidade de ruído maior que 85 dB 

pode resultar em perda auditiva temporária ou permanente. As características encontradas nas 

pessoas com PAIRO:  

 
a -  a perda auditiva ser sempre neurossensorial, em razão de danos causados às células 
do Órgão de Corti;   
b - ser irreversível e quase sempre similar bilateralmente;  
c - geralmente, a perda auditiva não ultrapassa os 40 dB(A) nas baixas frequências e 
os 75 dB nas frequências altas;  
d – manifesta-se primeira e predominantemente nas frequências de 6,4 ou 3 kHz e, 
com o agravamento da lesão, estende-se às frequências de 8, 2, 1, 0, 5 e 0,25 kHz, que 
levam mais tempo para serem comprometidas;  
e – o portador geralmente relata  intolerância a sons intensos, zumbidos e ter seu 
processo de comunicação comprometido;  
f – as perdas auditivas não progrediram quando cessada a exposição ao ruído intenso;  
g - instala-se, principalmente influenciada pelas características físicas do ruído (tipo, 
espectro e nível de pressão sonora), pelo tempo de exposição e suscetibilidade 
individual;  
h - a progressão da perda torna-se mais lenta à medida que os limites auditivos 
aumentam;  
i - atinge o nível máximo para as frequências de 3, 4 e 6 kHz nos primeiros 10 a 15 
anos de exposição sob condições estáveis de ruído. (SOUZA, 1998, p. 107). 

 

A PAIRO apresenta alguns efeitos e sintomas considerados não-auditivos quando a 

exposição ao ruído presente no ambiente de trabalho é capaz de desencadear efeitos nocivos à 
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saúde em geral, como nervosismo, irritabilidade, cefaleia, insônia, alterações circulatórias, 

alteração de visão, alterações gastrointestinais, entre outros apontados como efeitos não-

auditivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A ocorrência de PAIRO está presente em diversos ramos de atividade, principalmente na 

siderurgia, metalurgia, gráfica, têxteis, papel e papelão, vidraria e outros (MORATA; 

LEMASTER, 2001). Silva, Ricardo e Bernardes (2009) menciona a pesquisa de Celik, Yalçin 

e Oztürk (1998) com relação à prevalência de 56% de PAIRO em trabalhadores de uma usina 

hidrelétrica. 

Arcoverde et al. (2011) mencionam que o estudo de Baesso et al. (2008) puderam 

constatar que se deve avaliar em ambientes de trabalho, no qual o trabalhador está exposto ao 

uso intenso de máquinas, o nível de ruído próximo à orelha do operador na jornada de trabalho 

e que, trabalhadores em ambientes que possuem ruído de 82, 85, 88 e 91 dB(A) (8 horas diárias 

de trabalho) perdem da audição 2, 5, 10 ou 20% respectivamente. 

Silva e Mendes (2005), Phaneuf e Hétu (1990), Ishii et al. (1992) abordam a perda 

auditiva devido à exposição a ruído, correlacionadas a variáveis como idade, diabetes e o nível 

de ruído. No estudo de Silva e Mendes (2005) que buscou investigar a exposição de 141 

motoristas de ônibus à vibração de corpo-inteiro e ao ruído, correlacionando-os à PAIR teve 

como resultado que variáveis como idade, diabetes e nível de emissão sonora são significantes 

para o desenvolvimento de PAIRO. 

A organização Pan-americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde reconheceram 

em 1980 que o ruído pode perturbar o trabalho, o descanso, o sono e a comunicação, além de 

prejudicar a audição e causar reações psicológicas, fisiológicas e até patológicas, afetando a 

qualidade de vida (FIORINI; NASCIMENTO, 2001). Dias, Cordeiro e Gonçalves (2006) indica 

que o ruído não prejudica apenas a audição, mas também é um risco para acidentes do trabalho.  

Estudos também apontam para danos de exposição ao ruído que vão além da audição. 

Segundo Boger, Barbosa-Branco e Ottoni (2009), o problema não se limita apenas na perda 

auditiva, a exposição excessiva pode causar problemas como estresse auditivo sob exposições 

de 55 dB(A); reações físicas como o aumento de pressão sanguínea, do ritmo cardíaco e das 

contrações musculares; o aumento da produção de adrenalina e outros hormônios; irritabilidade; 

ansiedade; insônia e estresse. Como no estudo de Silva, Ricardo e Bernardes (2009) e Berglund 

e Lindvall (1995) que relatam sobre os efeitos deletérios, diretos e acumulativos, da exposição 

ao ruído como perda auditiva, hipertensão arterial, estresse, incômodos entre outros. 

Para Ganime et al. (2010) os efeitos auditivos reconhecidos são zumbido de pitch agudo, 

a mudança temporária do limiar (MTL) e a mudança permanente do limiar (MPL) e os efeitos 
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extra-auditivos são distúrbios no cérebro e nos sistemas nervoso, circulatório, digestório, 

endócrino, imunológico, vestibular, muscular, nas funções sexuais e reprodutivas, no 

psiquismo, no sono, na comunicação e no desempenho de tarefas físicas e mentais. No estudo 

de Azevedo et al. (2010) os sintomas encontrados foram; zumbido, dificuldade de entender as 

palavras, intolerância a sons intensos, e tontura.  Corroborando com esses resultados, Matos e 

Proença (2003) afirma que o ruído pode causar além da perda auditiva, problemas 

cardiovasculares, endócrinos, gastrointestinais e mudanças comportamentais (fadiga mental e 

frustração). 

Dessa forma, o ruído excessivo pode causar efeitos auditivos como zumbido e plenitude 

auricular e ainda também, aumento da pressão arterial e estresse (AZEVEDO et al., 2010). 

Pereira e Cunha (2013) afirma que os efeitos comuns conhecidos do ruído são: perda de 

audição, distração ou dificuldade de concentração e aumento do risco de acidentes. Teles e 

Medeiros (2007) expõem que as consequências não-auditivas da exposição ao ruído englobam 

estresse, vários distúrbios nos mais diversos sistemas do corpo humano, principalmente 

circulatório, e por fim na comunicação verbal humana. Já no estudo de Meira et al. (2012) 

apresentam como efeitos do ruído o zumbido, aumento da pressão arterial e da frequência 

cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade.  

No que se refere ao zumbido, enquanto efeito colateral do ruído, os estudos são unânimes 

(AZEVEDO et al., 2009; LOPES et al., 2009a; STEINMETZ et al., 2009). Inclusive, no estudo 

de Steinmetz et al. (2009) ele quantificou em 15% dos trabalhadores expostos ao ruído com 

relação à queixa de zumbido. Nesta linha, Ogido, Costa e Machado (2009), também mostra que 

o sintoma mais prevalente foi o zumbindo com 80,8%, dessa demanda, 54,1% relata apresentar 

zumbido constante e, 54,7% com zumbido bilateral. Andrade, Lima e Soares (2015) 

encontraram prevalência de queixas auditivas, sendo em ordem de maior prevalência: 

desconforto a sons de forte intensidade, zumbido, plenitude auricular, diminuição da audição e 

otalgia. 
Assim, o ruído perturba os trabalhadores e vai além do ambiente de trabalho, os quais 

englobam alterações metabólicas e funcionais em diversos  sistemas do organismo humano, 

pode perturbar até mesmo o sono, mesmo horas depois da exposição (CARNEVALI, 2016).  

 

5.3.2 Medidas de proteção e prevenção    

 

De acordo com Galdino, Santana e Ferrite (2012), a Rede Nacional de Atenção Integrada 

à saúde do Trabalhador (RENAST) foi instituída em 2002 pelo SUS para realizar ações de 
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vigilância e promoção à saúde do trabalhador. A Renast é uma das estratégias para a garantia 

da atenção integral à saúde dos trabalhadores. Ela é composta por Centros Estaduais e Regionais 

de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e por uma rede capaz de diagnosticar os 

agravos à saúde que têm relação com o trabalho e de registrá-los no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN-NET) (CEREST, 2010). Além disso, o Ministério da Saúde 

desenvolve uma política de ação integrada com os ministérios do Trabalho e Emprego e da 

Previdência Social, a Política Nacional sobre Saúde e Segurança do Trabalho. 

Dessa forma, para atenuação dos danos e proteção da saúde do trabalhador, existem certas 

diretrizes e exigências expressas pelas Normas Regulamentadoras sobre medidas de proteção e 

prevenção do trabalhador exposto ao ruído.  As exigências legais que as empresas devem se 

adequar em relação aos riscos, estão postas na legislação através das NRs.  

De acordo com Araújo, (2005), a NR4 – Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) estabelece a obrigatoriedade das empresas 

públicas e privadas que possuam trabalhadores sob regime CLT de organizarem e manterem 

serviços especializados em engenharia e medicina do trabalho com o objetivo de promover a 

saúde e manter a integridade do trabalhador no local de trabalho. Segundo Oliveira (2013), um 

SESMT completo seria composto por técnicos de segurança do trabalho, engenheiro de 

segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e médico 

do trabalho.  

Costa, Campos e Barreto (2012) afirmam que a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA – regulamentada pela Norma Regulamentadora 5 (NR5), tem o objetivo de 

prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tornando compatível a realização do 

serviço com a preservação da integridade física e a saúde do trabalhador. 

Segundo Souza et al. (2015) as CIPAs têm como encargos: investigar e analisar os 

acidentes ocorridos na empresa; sugerir as medidas de prevenção de acidentes consideradas  

necessárias por iniciativa própria ou sugestão de outros empregados e endereçá-las ao 

presidente e ao departamento de segurança da empresa; promover a divulgação e observar o 

cumprimento das normas de segurança ou de regulamentos e instrumentos de serviço emitidos 

pelo empregador; promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), 

colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas 

relacionados à segurança e saúde no trabalho entre outras.  

O Ministério do trabalho (2015), no contexto da NR-6 – equipamento de proteção 

individual – EPI, determina obrigatório o fornecimento de EPI pela empresa aos seus 
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empregados gratuitamente, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, oferecendo completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 

empregados. 

Para o Ministério do Trabalho (2015): 

 
Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015). 

 

Conforme explica o Ministério da Saúde (2015) a NR-7 estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores. Já a NR-9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2000). 

De acordo com Carvalho, Passos e Saraiva (2008) foi estabelecida em 1953 a promoção 

e formação de médicos do trabalho qualificados e a organização de Serviços de Medicina do 

Trabalho, realizado através da Conferência Internacional do Trabalho na Recomendação 97 

onde o assunto foi sobre “Proteção da Saúde dos Trabalhadores”. As empresas devem manter, 

de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, um Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA–NR9), no qual os diversos riscos existentes no 

trabalho devem ser identificados e quantificados para, a partir dessa informação, direcionar as 

ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO-NR7), que procederá 

às avaliações de saúde dos trabalhadores. 

No que se refere à saúde auditiva, como é estabelecido na NR-9 Portaria 3214, toda 

empresa deve conter um PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), no qual, se 

tendo o nível de pressão sonora elevado com um dos agentes de risco levantados por esse 

programa, a empresa deve organizar sob sua responsabilidade um Programa de Conservação 

Auditiva (PCA) (COSTA; MORATA; KITAMURA, 2007).  

Carvalho, Passos e Saraiva (2008) complementa que as legislações brasileiras e 

internacionais, que compõem a área da Saúde do Trabalhador, estabelece que o PCA 



96 
 

necessariamente inclua monitoramento do ruído da área trabalhada, monitoramento 

audiométrico sequencial e de controle, seleção e uso de equipamento de proteção auditiva, 

treinamento e educação dos trabalhadores e também uma avaliação quanto a efetividade do 

Programa. De acordo com Fiorini e Nascimento (2001), o PCA deve conter:  

 

1. Designação de responsabilidade: momento de atribuição de responsabilidades para 
cada membro da equipe envolvido.  
2. Avaliação, gerenciamento e controle dos riscos: etapa na qual, a partir do 
conhecimento da situação de risco, são estabelecidas as metas a serem atingidas.  
3. Gerenciamento audiométrico: estabelece os procedimentos de avaliação 
audiológica e seguimento do trabalhador exposto a ruído.  
4. Proteção auditiva: análise para escolha do tipo mais adequado de proteção auditiva 
individual para o trabalhador.  
5. Treinamento e programas educacionais: desenvolvimento de estratégias 
educacionais e divulgação dos resultados de cada etapa do programa.  
6. Auditoria do programa de controle: garante a contínua avaliação da eficácia das 
medidas adotadas. As ações de controle da PAIRO estão relacionadas ao controle do 
ruído. São as medidas de controle da exposição na fonte, na trajetória e no indivíduo 
(FIORINI; NASCIMENTO, 2001, p.52). 

 

Como se pode verificar, as medidas de proteção do PCA envolvem ações individuais 

como coletivas e, para monitoramento de resultados do programa, o PCA deve passar por 

reavaliações periódicas para determinar em que extensão ele está realmente atuando, se está 

sendo eficaz ou se existem problemas que precisam ser resolvidos para seu efetivo 

funcionamento (COSTA; MORATA; KITAMURA, 2007). No Boletim nº 6 do CNRCA 

(Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva) recomenda-se que, na elaboração do PCA, 

uma de suas atividades seja a avaliação da abrangência, da qualidade dos componentes do 

programa e dos resultados dos exames audiométricos individual e setorialmente (COMITÊ 

NACIONAL DE RUÍDO E CONSERVAÇÃO AUDITIVA, 1999). 

Segundo Bernardi (2003), sendo PCA um conjunto de ações coordenadas, isso possibilita 

um processo contínuo e dinâmico de implantações de rotinas que visam reduzir ou eliminar os 

riscos para a audição. Bernardi e Saldanha-Jr (2003) descreve o Programa de Conservação 

Auditiva (PCA) como um processo dinâmico, planejado e executado de forma coordenada entre 

diversos departamentos de uma empresa, que visa prevenir ou estabilizar as perdas auditivas 

ocupacionais.  

Com relação às criticas no desenvolvimento do PCA, Meira et al. (2012) afirmam que o 

programa envolve ações que vão desde a análise do ambiente de trabalho, controle coletivo dos 

agentes otoagressivos, estudo do perfil auditivo, até a implementação de ações educativas e de 

avaliação de intervenções. Porém, as ações educativas ainda se restringem à realização de 

audiometrias e no fornecimento de equipamento de proteção auditiva (MEIRA et al., 2012). 
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Lopes et al. (2009a) também são enfáticos ao afirmar que para o sucesso do PCA, o 

programa deve ser bem aceito pelos funcionários, ou seja, a conscientização sobre ruído e seus 

danos e, a importância do PCA é um componente necessário e que deve envolver a todos, desde 

os trabalhadores e operadores até a gerência. 

Em casos que, os EPI´s e as ações de prevenção individual e coletiva não são suficientes 

para proteção do trabalhador, a empresa deve ter estratégias alternativas como diminuição na 

quantidade de horas trabalhadas, rodízio de função e/ou local de trabalho. No quadro 13, 

apresentam-se alguns estudos e as medidas de proteção abordada respectivamente. Entretanto 

a realidade mostra o contrário do que está na lei, sendo que muitos utilizam o EPI como primeira 

opção para segurança do trabalhador, sem analisar o contexto geral do ambiente em que está 

exposto (PELLOSO; ZANDONADI, 2012).  

 
Quadro 13 – Exemplos de medidas de redução da exposição ao ruído 

Autores Medidas 
 
 
 

 
Meira et al. (2012) 

- Implementação do Programa de Conservação Auditiva 
(PCA). 
- Intervenção sobre a fonte emissora. 
- Alteração das características acústicas do ambiente de 
trabalho pela a introdução de materiais absorventes. 
- Controle da exposição através da redução do tempo de 
exposição do trabalhador. 
- Equipamento de proteção individual: uso de protetores 
auriculares. 

 
Ruiz (2011)  

- Redução da transmissão do som. 
- Reduzir a exposição dos funcionários que trabalham com 
ruído. 

 
 
 

Ganime et al. (2010)  

- Redução na fonte, melhorando a qualidade dos ambientes. 
- Planejamento físico: isolamento edifícios ou máquinas. 
- Controle sistemático dos níveis de ruído.  
- Redução da geração do ruído. 
- Fornecimento de equipamentos de proteção individual, 
protetor auricular. 

 

Regazzi, Araújo (2002)  
- Programa de Conservação Auditiva (PCA). 
- Protetores Auditivos. 

 
Bastos, Baum, Dias (2007)  

- Redução de ruídos na fonte. 
- Melhor planejamento de uso e ocupação do solo. 
- Medidas operacionais para atenuação de ruído. 

Fonte: Produção do próprio autor 
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No que se refere à perda auditiva ocupacional e medidas de proteção, Kwitko (2001) é 

taxativo ao afirmar que a perda de audição é previsível e evitável, desde que se cumpra as 

exigências estabelecidas nas NR´s. Complementando, Paolucci (2008) afirma que a PAIRO 

está entre as dez  principais causas de perda de audição da população e entre as causas de perda 

de audição, ela está considerada a de maior possibilidade de ser prevenida. 

Logo, toda e qualquer ação preventiva, seja ela individual ou coletiva, deve estar incluída 

no PCA.  O uso correto de EPI previne e impede o agravamento de PAIRO em casos já 

diagnosticados (ZAMBERLAN, 2006). 

 

  



99 
 

6 MÉTODO 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo caracteriza-se como exploratório, com abordagem quantitativa. No 

delineamento foi utilizada a estratégia de estudo de caso. No que se refere à análise dos dados 

de presenteísmo com dados sociodemográficos. O estudo se inspirou na pesquisa de Merril et 

al. (2012). A investigação da associação com a exposição ao ruído é a característica que confere 

ineditismo à presente pesquisa traz como novo. A Figura 6 apresenta o fluxograma da 

classificação do procedimento metodológico da pesquisa: 

 

Figura 6 – Fluxograma de classificação do procedimento metodológico da pesquisa 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2002), a razão para se conduzir uma pesquisa quantitativa é 

descobrir quantas pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou 

um grupo de características. Segundo Martins e Theóphilo (2009), a pesquisa quantitativa é 

aquela em que os dados e as evidências coletadas podem ser quantificados, mensurados. Os 

dados são filtrados, organizados e tabulados para que sejam submetidos a procedimentos 

estatísticos, que permitam sua interpretação. De acordo com SIlva e Menezes (2001), o estudo 

quantitativo considera uma quantificação dos resultados, ou seja, transpor em números opiniões 

e informações para classificá-las e analisá-las, requerendo o uso de recursos e técnicas 

estatísticas. Segundo Günther (2006), quando se trata de interpretar os resultados, na pesquisa 

quantitativa, raramente se escuta o participante após a coleta de dados. Ainda, segundo o autor, 

abordagens qualitativas associadas a estudos de caso, estão ligados a estudos quantitativos que 

permeiam chegar a resultados generalizáveis, a se obter parâmetros. 
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Uma pesquisa exploratória pode ser definida, segundo Marconi e Lakatos (2002), com o 

objetivo de estreitar a relação com problema estudado, ou seja, proporcionar familiaridade com 

o problema, tornando-o explícito ou permitindo a elaboração de hipóteses. Silva e Menezes 

(2001, p. 21) explicam que a pesquisa exploratória “envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise 

de exemplos que estimulem a compreensão” e, geralmente, assumem as formas de Pesquisas 

Bibliográficas e Estudos de Casos. Segundo Vergara (2000), a pesquisa exploratória é realizada 

quando há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados, esta pesquisa se enquadra em um estudo 

de caso, pois, segundo Gil (2010, p. 37), o estudo de caso consiste “no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados”. 

Sendo assim, o estudo de caso enquadra-se em descrever a situação do contexto em que está 

sendo feita determinada investigação. 

Segundo Yin (2005, p. 32): “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quanto os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa por meio da 

Plataforma Brasil, em reunião ordinária ocorrida no dia 28/11/2016, sendo aprovado sob o nº 

123854/2016 (APÊNDICE A). Para a realização da pesquisa foram respeitados os preceitos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, em que a participação dos sujeitos ocorreu 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado para fins 

específicos desta pesquisa, garantindo aos participantes o anonimato, bem como minimizar 

quaisquer tipos de danos e constrangimento aos indivíduos. 

No dia da apresentação do projeto in loco, foi entregue a Carta de Apresentação da 

Pesquisadora (APÊNDICE B) e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Institucional. Após, realizou-se o agendamento para a pesquisa de campo nas empresas. Todo 

funcionário que veio a participar da pesquisa assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido de Participação. 

Na Figura 7, é apresentado o fluxograma das etapas de procedimento e desenvolvimento 

do método de pesquisa: 
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Figura 7 – Fluxograma das etapas de desenvolvimento do método de pesquisa 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

6.2 INSTRUMENTOS 

 

Nesta pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: 1) 

Pesquisa documental sobre dados de ruído da empresa; 2) Questionário sociodemográfico e de 

saúde em geral; 3) Questionário WLQ. 

Segundo Yin (2001), o primeiro princípio para a coleta de dados em um estudo de caso é 

o de utilizar várias fontes de evidências, pois um bom estudo de caso utiliza o maior número de 

fontes, visto que as várias fontes são altamente complementares. 

   

6.2.1 Pesquisa documental sobre dados de ruído 

 

A pesquisa documental que abrangeu a página da Internet da empresa, que é de acesso 

público; acesso à Intranet da empresa para verificar a divulgação dos dados PCA e PCMSO, e 

por meio de documentos e relatórios da empresa.  
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Segundo definição realizada por Lima (2004, p. 113) afirma que “uma das características 

que singulariza a pesquisa documental é a diversidade e a dispersão das fontes de consulta que 

é capaz de reunir”. Já Fachin (2001) destaca que a pesquisa documental envolve métodos e 

técnicas que facilitam a busca e a identificação do material, envolvendo a coleta, classificação, 

seleção difusa e utilização de toda espécie de informação. 

 

6.2.2 Questionário sociodemográfico e de saúde em geral 

 

Este questionário divido em quatro partes, relacionados à dados sociodemográficos, 

dados de saúde, dados sobre ruído e audição e dados sobre saúde nos últimos 12 meses 

(APÊNDICE C). O mesmo foi aplicado nos funcionários das empresas participantes do estudo. 

Gil (2010, p. 91) afirma que “um questionário consiste basicamente em traduzir os 

objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos” e as questões devem possibilitar uma 

única interpretação, para que isso ocorra as mesmas devem ser formuladas de maneira clara, 

concreta e precisa. Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas 

por escrito pelo pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

 

6.2.3 Protocolo WLQ 

 

Este protocolo é um questionário desenvolvido pela Tufts Medical Center, que mantém 

os direitos autorais. Dessa forma, para a utilização do mesmo foi solicitada a autorização para 

se utilizar o mesmo na pesquisa (APÊNDICE D). 

Este questionário foi desenvolvido para aumentar a profundidade e extensão da 

informação sobre a incapacidade e produtividade perdida no trabalho. É um instrumento 

contendo 25 itens, agrupados em quatro domínios de limitação de trabalho: (1) gerência de 

tempo (5 itens), (2) demanda física (6 itens), (3) demanda mental-interpessoal (9 itens) e (4) 

demanda de produção (5 itens). Tendo, assim, o caráter multidimensional das funções 

desenvolvidas no emprego (ANEXO A). 

Para Lakatos e Marconi (1993), o formulário apresenta/oferece algumas alternativas de 

respostas, no qual o sujeito que está respondendo escolhe a que melhor representa sua situação 

ou ponto de vista, mas o preenchimento é realizado pelo pesquisador.  
Gil (2010) explica que a utilização do formulário é uma técnica frequentemente utilizada em 

pesquisas de opinião pública e de mercado, mas que também tem um alcance limitado, não 

possibilitando a obtenção de dados com maior profundidade. 
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6.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A aplicação do Questionário e do Protocolo na empresa foi realizada após ter sido 

previamente autorizada (APÊNDICE E – termo autorizado da empresa que participou do pré-

teste; APÊNDICE F - termo autorizado da empresa que participou do teste) e agendada.  

No pré-teste, a pesquisa contou com dois estagiários além da pesquisadora, no qual ambos 

passaram por orientações e treinamento de como aplicar os questionários. E no teste, a pesquisa 

foi realizada por 18 estagiários além da pesquisadora. Assim, os questionários foram aplicados 

aos funcionários da empresa pessoalmente, num tempo médio de 9 a 10 minutos com cada 

sujeito participante. O método utilizado para a aplicação foi de acessibilidade e não intencional, 

ou seja, os sujeitos que passavam pela área eram abordados. Salienta-se que todo funcionário 

abordado teve o esclarecimento com relação ao objetivo da pesquisa e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de Participação por meio de um questionário (ANEXO G).  

 

6.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

6.4.1 Pesquisa Documental sobre dados de ruído 

 

A análise documental foi baseada em anotações realizadas pela pesquisadora, e em 

reuniões no qual eram fornecidas as informações.  A análise da página oficial de Internet da 

empresa foi baseada em leitura, análise das informações obtidas.  

 

6.4.2 Questionário sociodemográfico 

 

Foi realizada uma tabulação inicial no Excel organizando-se os achados, após realizou 

análise dos dados por meio do software Epi-info, versão 7.2.2.6, sendo o mesmo de domínio 

público criado pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention, em português Centro 

para o controle e prevenção de doenças) voltado a área da saúde na parte de epidemiologia. 

Após análise prévia, as tabelas e gráficos foram realizados pelo Excel. 
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6.4.3 WLQ 

 

Realizou-se uma tabulação prévia dos dados dos protocolos aplicados no Excel e a 

obtenção dos indicadores de presenteísmo foi realizado de acordo com as instruções do próprio 

protocolo (ANEXO C). As análises dos achados foram realizadas no software Epi-Info, versão 

7.2.2.6, as tabelas e gráficos foram realizados pelo Excel. 

 

6.4.4 Análise estatística dos dados 

 

Os dados que foram previamente foram tabulados no software Excel, e, seguidamente 

ocorreu a análise dos mesmos utilizando-se do software Epi-info (criado pelo CDC - Centers 

for Disease Control and Prevention). Os cálculos foram feitos por meio de análise multivariada 

por regressão logística não condicional, conforme diagrama exposto na Figura 8: 

 

Figura 8 – Fluxograma da análise estatística dos achados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

A associação entre a variável dependente (“Presenteísmo”) e as variáveis explanatórias 

foi investigada por meio de regressão logística múltipla não condicional, para permitir o 

controle de variáveis de confusão. A variável dependente (Presenteísmo) representa a 

probabilidade de ser caracterizado o fenômeno ou o log de probabilidades do mesmo. Assim, o 

Análise Univariada 

Descarte 
p > 0,05 

Aceite 
p £ 0,20 

Análise Multivariada 

Modelo final 

Aceite 
p £ 0,05 
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log das odds da variável dependente, do modelo de regressão logística, é fornecido por meio da 

equação (3): 

 

!(#) = &' + ∑ &*+
*,- #*                                                                                     (3) 

Onde: 

Os coeficientes "β" estimados para as variáveis independentes expressam a taxa de 

mudança de uma função da variável dependente por unidade de mudança na variável 

independente. Cada coeficiente estimado proporciona uma estimativa das probabilidades de 

ajuste para todas as demais variáveis no modelo. Calcula-se, portanto, a Razão de Chances de 

Prevalência (RCP) de Presenteísmo, representada pela equação (4): 

 

													/01 = 	23                                                                                                         (4)  

 

Desse modo, a probabilidade de ocorrência da variável dependente (Y = 1/ Presenteísmo) 

se expressa pela equação (5): 

 

										1456(7 = 1) = 	 -
-9:;<(=)                                                                                     (5)   

 

As variáveis explanatórias (independentes) utilizadas para a construção do modelo foram: 

sociodemográficas  (idade, sexo, escolaridade, estado civil); características profissionais (cargo, 

setor de trabalho, tempo de trabalho, presença de ruído no trabalho, percepção do ruído como 

interferência no trabalho); questões de saúde e “estilo” de vida (classificação da própria saúde 

em geral, qualidade de vida e do sono, ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, hipertensão 

arterial, diabetes, estresse, ansiedade, depressão, asma, problemas cardíacos, relato de zumbido, 

queixa de dificuldade de ouvir, alergia, dor nas costas, dor de cabeça. 

Foram categorizadas as variáveis que possuíam mais de duas opções de respostas, durante 

a inserção das variáveis no software EPI-INFO versão 7.2.2.6TM (2017). 

As análises univariadas foram conduzidas para a construção de um modelo múltiplo, com 

a entrada no processo de modelagem tendo p £ 0,20 fundamentado no teste da razão de 

verossimilhança. A metodologia progressiva passo a passo (stepwise forward) foi utilizada para 
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se definir o modelo mais adequado, no qual foram incluídas as variáveis por ordem decrescente 

de significância e excluídas as variáveis não significantes que poderiam interferir no ajuste do 

modelo, analisando-se as variações dos valores da razão de chance (RC), intervalo de confiança 

(IC 95%) e os níveis de significância dos modelos. As variáveis significativas no modelo final 

também foram verificadas pelo teste anterior, permitindo a permanência das variáveis com p 

menor ou igual a 0,05  (HOSMER; LEMESHOW, 1989), conforme fluxograma exposto na 

Figura 8. 

A fim de se realizar uma análise dos dados amostrais para compreensão apropriada da 

população estudada, foi aplicado o teste de Qui-quadrado (análise das diferenças entre as 

variáveis categóricas). As variáveis utilizadas foram categorizadas de acordo com o apresentado 

no Quadro14: 

 

Quadro 14 – Demonstração da categorização das variáveis 

Variáveis Categorização 

Estado Civil Casado/ união estável 

Solteiro/ separado/ viúvo 

Escolaridade Ensino Médio completo 

Ensino Superior Completo 

Saúde em geral/ Qualidade de 

Vida/ Sono 

Muito ruim/ ruim/ regular 

Boa/ muito boa/ excelente 

Ingestão de bebida alcoólica/ 

atividade física 

Não/ raramente 

2 ou mais vezes na semana 

Zumbido/ alergia/ dor nas 

costas/ dor de cabeça/ ruído 

Nunca/ às vezes 

Frequente/ muito frequente 

Setor Administrativo 

Produção 

Turno Diurno (Turno 1 e 2) 

Noturno (Turno 3) 

Fonte: Produção do próprio autor 
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 No procedimento de edificação do modelo mais ajustado, a variável dependente 

Presenteísmo foi categorizada de dois modos, de acordo com o escore de Presenteísmo WLQ 

pela Mediana e pelo Terceiro Quartil. 

 

6.5 PRÉ-TESTE 

 

O pré-teste foi realizado em uma empresa da qual não faz parte do estudo de caso da 

pesquisa, com o intuito de se analisar e fazer adequações necessárias sem contaminar a amostra. 

Nesse sentido, o intuito do pré-teste foi avaliar principalmente o tempo que seria desprendido 

na aplicação dos questionários e a necessidade de se realizar ajustes no que se refere à semântica 

das questões do questionário sociodemográfico. 

A aplicação dos questionários aos sujeitos teve uma duração média de 6 a 9 minutos por 

participante. De uma população de 25 sujeitos, a amostra foi constituída de 23 participantes. 

Com relação à semântica das questões, verificou-se a necessidade de alterar a questão que 

contém o termo qualidade de vida, pois se entendeu que o mesmo abrange grande subjetividade 

da forma como foi perguntado, chegando a trazer incompreensão sobre o que o pesquisador 

quer realmente saber. 

 

Pergunta  Pergunta reformulada 

Em geral, você diria que sua qualidade de 

vida é: 

Qual o grau de satisfação com a sua 

Qualidade de Vida: 

 

Com relação à semântica das questões envolvendo os termos estresse, ansiedade e 

depressão, optou-se por manter devido a objetividade da questão com relação a se ter o 

conhecimento de que o funcionário apresenta tal diagnóstico. E, para permitir uma melhor 

análise, atenuando o conflito de conhecimento dos termos e sua abrangência optou-se por 

adicionar a questão a seguir (tal questão foi retirada do questionário biopsicossocial e 

organizacional de qualidade de vida no trabalho (BPSO-96) (LIMONGI-FRANÇA; 

ALBUQUERQUE, 1996). 

 

6.6 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO DE CASO 
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O teste foi aprovado pelo CEP no dia 24 de Novembro de 2017, e foi realizado em uma 

empresa do ramo de metalurgia, localizada no Vale do Paraíba. Durante o mês de realização da 

pesquisa, a empresa encontrava-se com aproximadamente 3680 funcionários.  

Tendo por base a prevalência de presenteísmo do estudo de Merril et al. (2012), no qual 

foi considerado o quintil mais elevado (20% piores) e a equação (6) a seguir, resultou em um 

tamanho de amostra de 320 funcionários. 

 

n = z12
a/2 P(1-P)/ d2                                                                                        (6) 

 

Onde: 

n = tamanho da amostra;  

z = nível de confiança escolhido (valor tabelado da distribuição normal = 1,96 para um 

intervalo de confiança de 95%), expresso em número de desvio-padrão; 

d = precisão (5%) 

P = prevalência de presenteísmo (20%) 

 

6.6.1 Critérios de exclusão da amostra 

 

No início da tabulação dos questionários, a amostra inicial foi constituída por 342 

trabalhadores, no entanto, a amostra final contou com 306 questionários preenchidos e 

validados dentro dos critérios estabelecidos. Foi motivo de exclusão: funcionários terceirizados, 

funcionários com menos de um mês de trabalho, questionários que o sujeito recusou a responder 

a todas as questões ou, ainda, que tenha respondido todas as questões do questionário de 

presenteísmo com a alternativa “Não se aplica” (este último, segue orientação do próprio 

protocolo WLQ).  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 RESULTADOS DO PRÉ-TESTE 

 

7.1.1 Caracterização da Empresa 

 

A empresa configura-se como de pequeno porte do ramo de extrativismo mineral 

(pedreira), localizada no Vale do Paraíba, com um total de 25 funcionários. Com uma população 

de 25 funcionários, o pré-teste teve como amostra 23 sujeitos (um sujeito optou em não 

participar e outro era motorista e não se encontrava na empresa durante o procedimento), todos 

do sexo masculino. 

Com relação aos dados de ruído, como a empresa não disponibilizou tais dados, buscou-

se na internet dados a respeito de ruído e empresas desse segmento. Sabe-se que em uma 

empresa desse ramos, existem danos que são, segundo Vasconcelos et al. (2014): degradação 

da natureza; ruídos e vibrações; tráfego de veículos; poeira e gases; contaminação das águas; 

rejeito e estéril.  

Segundo Ferreira e Guerreiro (2007), na empresa de extrativismo mineral, as principais 

fontes de ruído são: 
 

Figura 9 – Fontes de ruído no extrativismo mineral 

 
Fonte: Ferreira; Guerreiro (2011).  
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Diante deste cenário de exposição ao qual o funcionário é submetido, Machado (2005), 

comenta os tipos de doenças relacionadas a este ambiente de trabalho: 

 
–  Perda auditiva (PAIR) - A exposição contínua a níveis elevados de ruído pode 
provocar diminuição gradual da audição;  
–  Doenças das vias aéreas - Substâncias agressivas inaladas no ambiente de trabalho, 
como poeira de sílica e do asbesto, depositam-se nos pulmões, podendo causar 
pneumocomoniose, além da asma ocupacional; 
–  Dermatoses de contato - Certos agentes químicos manuseados durante o trabalho 
podem provocar desde irritação e alergia até as chamadas "dermatites de contato", que 
são alterações da pele e das mucosas; 
–  LER/DORT (lesão por esforço repetitivo/ distúrbio osteomuscular relacionado ao 
trabalho) - Movimentos repetitivos, trabalho muscular estático e postura inadequada 
durante muitas horas de trabalho por dia (MACHADO, 2005, p. 318). 

 

7.1.2 Resultado e Discussão do Pré-Teste 

 

7.1.2.1 Dados Sociodemográficos e de Saúde em geral 

 

Nas Tabelas 3 e 4 são apresentados os perfis da amostra de trabalhadores no pré-teste. 

 

Tabela 3 – Perfil da amostra do pré-teste – 2017 

(continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Alternativas Resultado 

Idade (Média ± DP)  45,8 ± 14,2 anos 

Variáveis Alternativas N (%) 

 

Estado Civil 

Solteiro 3 (13,0) 

Casado  18 (78,3) 

Divorciado 1 (4,3) 

Viúvo 1 (4,3) 

 

Escolaridade 

Ens. Fund. Incomp. 18 (78,3) 

Ens. Fund. Comp. 2 (8,7) 

Ens. Med. Comp. 2 (8,7) 

Ens. Sup. Comp. 1 (4,3) 

 
Função/ Setor 

Produção 20 (87,0) 

Motorista 2 (8,7) 

Administrativo 1 (4,3) 
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Tabela 3 – Perfil da amostra do pré-teste – 2017 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
 

 

 

 

  

Variáveis Alternativas Resultado 

Idade (Média ± DP)  45,8 ± 14,2 anos 

Variáveis Alternativas N (%) 

 

Saúde em Geral 

Regular 3 (13,0) 

Boa 17 (74,0) 

Excelente 3 (13,0) 

 

Qualidade de Vida 

Muito ruim 1 (4,3) 

Regular 7 (30,4) 

Boa 14 (60,9) 

Excelente 1 (4,3) 

 

 

Sono 

Muito ruim 1 (4,3) 

Ruim 1 (4,3) 

Regular 4 (17,4) 

Boa 15 (65,2) 

Muito boa 2 (8,7) 

 

Ingestão de bebida 

alcoólica 

Nunca 15 (65,2) 

Raramente 4 (17,4) 

Até duas vezes na 

semana 

4 (17,4) 
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Tabela 4 – Perfil da amostra do pré-teste com relação às doenças crônicas - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Diante do exposto sobre os achados relacionados à saúde em geral, alguns aspectos 

relacionados à análise qualitativa e outros observados no momento da pesquisa de campo 

foram: 

- Verificou-se certa “tradição familiar” de se trabalhar nesta empresa, que passa de pai 

para filho. 

- Segundo relato dos próprios trabalhadores, os mesmos residem em zona rural, muitos 

moram numa mesma comunidade, inclusive fazendo parte de um mesmo grupo religioso; 

- O baixo índice de funcionários que faz ingestão de álcool com frequência também ocorre 

pelo fato de muitos funcionários serem evangélicos, no qual de acordo com a doutrina desta 

religião não é permitido a ingestão de bebidas alcoólicas; 

- O baixo grau de instrução escolar e também os aspectos socioeconômicos refletiu na 

dificuldade de os funcionários reconhecerem termos como ansiedade, depressão, estresse e na 

análise sobre qualidade de vida e saúde.  

Dentre os achados sociodemográficos, pôde ser observado que o aspecto socioeconômico 

influencia diretamente na perspectiva de vida de um sujeito, ou seja, na forma como ele avalia 

Variáveis Alternativas N (%) 

Hipertensão Arterial Sim 5 (21,7) 

Não 18 (78,3) 

Diabete Sim 1 (4,3) 

Não 22 (96,7) 

Estresse Sim 1 (4,3) 

Não 22 (95,7) 

Ansiedade Sim 0 (0,0) 

Não 23 (100,0) 

Depressão Sim 0 (0,0) 

Não 23 (100,0) 

Doença Cardíaca Sim 0 (0,0) 

Não 23 (100,0) 

Asma Sim 1 (4,3) 

Não 22 (95,7) 
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aspectos como qualidade de vida e condições de trabalho. Com relação ao termo Qualidade de 

Vida, entende-se que o mesmo é o resultado da percepção de bem-estar do sujeito, o que 

abrange subjetividade (KHOURY; SÁ-NEVES, 2014). 

 

7.1.2.2 Dados sobre Audição e dos últimos 12 meses 

 

Na tabela 5 são apresentados os achados sobre audição e outros fatores de risco e sua 

ocorrência nos últimos 12 meses: 

 

Tabela 5 – Achados sobre a audição no pré-teste - 2017 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Com relação ao zumbido, destaca-se que 39% da amostra relataram ter zumbido. Levando 

em consideração que a presença de zumbido está relacionada a problemas de audição e/ou 

metabólica, é um achado de extrema importância. 

Dos dados obtidos relacionados à audição, pode-se observar que a queixa da presença do 

zumbido é maior que a relacionada a alguma alteração na audição. No entanto, sabe-se que o 

zumbido é um dos primeiros sintomas a aparecer quando começa a ocorrer alguma alteração na 

audição.  

O achado relacionado à presença de zumbido condiz com o estudo de Dias et al. (2006) 

realizado com 284 trabalhadores em geral da cidade de Bauru, que encontrou 48% de queixas 

sobre zumbido e, com o estudo de Oliveira (2002) que encontrou 28,2%. Com relação aos 

achados de queixa de alteração na audição perante a exposição ao ruído ocupacional, a literatura 

mostra uma maior prevalência do que a encontrada no pré-teste, como no estudo de Ogido, da 

Costa e Machado (2009) que encontraram uma prevalência de 74% de uma amostra de 175 

trabalhadores da cidade de Campinas. 

Na tabela 6 são apresentados os achados sobre audição e outros fatores de risco e sua 

ocorrência nos últimos 12 meses: 

Variáveis Alternativas N (%) 

Presença de zumbido Sim 9 (39,1) 

Não 14 (60,9) 

Audição Ruim 2 (8,7) 

Regular  4 (17,4) 

Boa 17 (73,9) 
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Tabela 6 – Dados do pré-teste sobre os fatores de risco dos últimos 12 meses - 2017 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

O achado relacionado à alergia, foi um dado que não condiz com o ambiente de trabalho, 

devido a grande exposição dos trabalhadores à poeira, tanto de areia quanto das britadeiras e 

explosões. Tal achado não corrobora com os estudos de Bagatin e Costa (2006) e Castro (2000), 

que ressaltam a relação entre o trabalho em pedreiras e a ocorrência de alergias respiratórias.  

Com relação à porcentagem obtida relacionada à queixa de dor nas costas, aparenta certa 

contradição, visto o esforço físico que a atividade laboral exige dos mesmos. 

Ressalta-se a significância do achado com relação à exposição ao alto nível de pressão 

sonora ocupacional. No entanto, apenas 4% da amostra relatou que é frequente a interferência 

do ruído no desempenho da atividade laboral. Embora o reconhecimento da alta frequência da 

exposição ao ruído ocupacional, o mesmo não condiz com a porcentagem obtida de 

interferência na execução da atividade laboral. 

Variáveis Alternativas N (%) 

Alergia Nunca 18 (78,3) 

Às vezes 2 (8,7) 

Frequente 2 (8,7) 

Muito frequente 1 (4,3) 

Dor nas costas Nunca 11 (47,8) 

Às vezes 10 (43,5) 

Frequente 1 (4,3) 

Muito frequente 1 (4,3) 

Dor de cabeça Nunca 10 (43,5) 

Às vezes 10 (43,5) 

Frequente 3 (13,0) 

Exposição ao Ruído Ocupacional Nunca 0 (0,0) 

Às vezes 0 (0,0) 

Frequente 4 (17,4) 

Muito frequente 19 (82,6) 

Ruído e seu impacto no trabalho Nunca 13 (56,5) 

Às vezes 9 (39,1) 

Frequente 1 (4,3) 

Muito frequente 0 (0,0) 
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7.1.2.3 Achados do WLQ 

 

Com relação ao fator Gerência de Tempo, nas cinco questões relacionadas à gerência do 

tempo, não observou atribuição de valor significante a este quesito. O escore desta demanda foi 

de 1,03 (Escore da Escala de 0,65), na escala do protocolo, mostrando mínima ou nenhuma 

interferência na produtividade com relação a este aspecto. 

O fator de Demanda Física, no qual contém seis questões a respeito, foi a demanda que 

apresentou Escore Médio de 2.19, correspondente a Escore da Escala de 29.64, ou seja, o maior 

escore de todas as quatro demandas que compõe o protocolo WLQ. Tal valor aponta que, dentre 

todas, a demanda física é a que mais influencia na produtividade da amostra analisada. As 

Figuras de 10 a 15 apresentam os escopos de resposta de cada uma das questões que compõem 

essa parte do protocolo e referem-se à capacidade de fazer sem nenhuma dificuldade por 

demanda física. 

 

a Caminhar ou deslocar-se no local de trabalho (por exemplo, ir a reuniões etc.)… 

 

Figura 10 - Questão (a) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

b Levantar, carregar ou mover objetos com mais de 4,5 kg no trabalho… 
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Figura 11 - Questão (b) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

c Sentar-se, ficar de pé ou permanecer na mesma posição por mais de 15 minutos 

enquanto trabalhava… 

 

Figura 12 - Questão (c) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

d Repetir várias vezes o mesmo movimento enquanto trabalhava… 
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Figura 13 - Questão (d) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

e Curvar-se, contorcer-se, ou esticar-se para alcançar objetos enquanto trabalhava… 

 

Figura 14 - Questão (e) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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f Usar ferramentas ou equipamentos com as mãos… 

 

Figura 15 - Questão (f) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

No que se refere à Demanda Mental e Interpessoal, nas nove questões relacionadas à 

demanda mental e interpessoal, não observou atribuição de valor significante a este quesito. O 

Escore Médio desta demanda foi de 1,26, ou seja, representa Escore da Escala de 6,40, 

mostrando mínima interferência na produtividade com relação a este aspecto. 

Nas cinco questões relacionadas à Demanda de Produção, não observou atribuição de 

valor significante a este quesito. O Escore Médio desta demanda foi de 1,22 (5,43 no Escore da 

Escala), mostrando mínima ou nenhuma interferência na produtividade com relação a este 

aspecto. 

De acordo com o protocolo de cálculo do WLQ, escore acima de 5 aponta uma estimativa 

de 4,9% de decréscimo na produtividade. Levando em consideração o achado de Escore Total 

igual a 2,29, pode-se afirmar que na amostra estudada a perda de produtividade por 

presenteísmo é desprezível ou inexistente. 

 

7.1.2.4 Relação entre os fatores sociodemográficos, o escore de WLQ e ruído 

 

Vários estudos apresentados apontaram que doenças como depressão, estresse, 

hipertensão, diabetes são fatores citados como relacionados à perda de produtividade. Como a 

73,9

8,7

17,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Todo o tempo A maior parte do tempo Nenhuma parte do tempo

%

Alternativas



119 
 

amostra analisada apresentou baixo índice de doenças metabólicas e psicológicas, condiz com 

o baixo escore de presenteísmo. 

Dentre os achados sociodemográficos, pode-se perceber que o aspecto socioeconômico 

influencia diretamente na perspectiva de vida de um sujeito, ou seja, na forma como ele avalia 

aspectos como qualidade de vida e condições de trabalho. Dentre a amostra, percebe-se uma 

certa “tradição familiar” de se trabalhar nesta empresa, que passa de pai para filho. 

Notou-se durante a pesquisa certa desconfiança e insegurança dos trabalhadores ao 

responder o questionário, e que segundo relatos dos mesmos a empresa nunca tinha participado 

de nenhuma pesquisa científica até então. Mesmo tendo sido explanado sobre todos os critérios 

de confiabilidade, reconhece-se que tal pode ter vindo a interferir nos achados e ser considerado 

como uma das limitações do pré-teste realizado. 

Ao analisar as possíveis relações entre o Escore de Presenteísmo Total e as variáveis, por 

meio da análise univariada, e utilizando-se da Mediana e pelo teste de verossimilhança 

(Likelihood Ratio), o Escore de WLQ apresentou relação com a qualidade do sono dos 

trabalhadores (p= 0,11 e RC = 5,62), ingestão de bebidas alcoólicas (p= 0,16 e RC = 0,19) e 

com a presença de zumbido (p= 0,20 e RC = 3,12). Ao se utilizar do Terceiro Quartil, verificou-

se relação do Escore de Presenteísmo Total com a qualidade de vida (p= 0,15 e RC = 0,21) e, 

novamente, com a ingestão de bebidas alcoólicas (p= 0,07 e RC = 2,12).  

No entanto, como o escore de presenteísmo por demanda física foi o de maior relevância, 

transformou-se o mesmo em variável contínua, e assim, relacionou-o com outras variáveis. O 

mesmo foi realizado com as outras demandas, e somente a demanda Mental-Interpessoal 

apresentou tal relação também. 

Dessa forma, por meio de análise univariada entre as variáveis de WLQ Demanda Física 

e, utilizando-se da mediana,  no qual as variáveis, que também foram dicotomizadas (0 ou 1), 

ou seja, em ruim ou bom. Assim, verificou-se uma associação do WLQ demanda física com 

sono (p= 0,10 e RC = 7,14), funcionários com hipertensão arterial (p= 0,1467 e RC = 4,99) e 

com zumbido (p= 0,04 e RC = 6,3) pelo teste da verossimilhança (Likelihood Ratio). Dessa 

forma, entende-se que, por exemplo, quem declarou o sono como ruim tem 7,14 vezes a chance 

de presenteísmo por demanda física, comparando-se àqueles que declararam ter sono bom.  

Com relação ao Escore de WLQ de demanda Mental-Interpessoal, por meio da mesma 

análise apresentada na demanda anterior, mas utilizando-se do Terceiro Quartil, verificou-se 

associação com a varável idade (p= 0,09 e RC = 4,66), tempo de trabalho (p= 0,14 RC = 3,60) 

e presença de zumbido (p= 0,20 e RC = 3,12). 
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Não foi encontrada, para as demais análises, nenhuma associação significante, em nível 

de análise univariada (p £ 0,20), ou seja, variável por variável. 

 

7.2 RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

7.2.1 Caracterização da Empresa 

 

A empresa estudada atua exclusivamente na área industrial, e em 1955 se instalou 

definitivamente no Vale do Paraíba, possuindo 3600 funcionários registrados na planta 

pesquisada na época da pesquisa de campo.  

A empresa pesquisada é do ramo da manufatura, e produz e comercializa componentes 

para o setor automotivo, e, suas operações estão voltadas para quatro segmentos automotivos:  

 

• rodas em aço para pneus com e sem câmara, para caminhões e ônibus; 

• rodas em aço para tratores, máquinas agrícolas e 

veículos fora de estrada; 

• chassis para veículos comerciais, caminhões e ônibus; 

• longarinas, travessas e estampados estruturais. 

 

A empresa exporta grande parte de sua produção atendendo a mais de 40 países 

localizados nos cinco continentes, e para isso, utiliza-se de centros de distribuição no Canadá, 

no México, nos Estados Unidos e na China, sendo que neste ultimo país também possui unidade 

fabril. 

A empresa possui as certificações ISSO 14001, ISO 9001/2000 e ISO TS 16949, pelo 

BVQI. Ela também possui a certificação OSHAS 18001, que é voltada para um sólido sistema 

de gestão de segurança e higiene ocupacional, onde se identifica, avalia, controla e minimiza 

riscos, contribuindo para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, os tempos de parada, 

e consequentemente os custos econômicos, sobretudo humanos. 

A indústria oferece como benefícios de saúde aos seus funcionários: plano de saúde, 

benefício farmácia, plano odontológico, seguro de vida, seguro invalidez, acidente/ invalidez 

temporária acima do teto do INSS. O plano de saúde é de autogestão, possui uma farmácia 

externa e um ambulatório que oferece: check-up, vacinações, tratamento dos acidentes no 

trabalho, exames preventivos, exames de aptidão ao trabalho, atendimento primário para 
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condições crônicas, atendimento primário para questões agudas de saúde, aconselhamento 

sobre nutrição e fisioterapia. 

 

7.2.2 Resultado e Discussão do Estudo de Caso 

 

Conforme mencionado anteriormente, a amostra final, que foi a base de cálculo foi 

constituída por 306 sujeitos que participaram ao responder os questionários.  

 

7.2.2.1 Dados Sociodemográficos e de Saúde em geral 

 

Nas Tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os perfis da amostra de trabalhadores que 

participaram do teste. 

 

Tabela 7 – Distribuição das variáveis referentes aos dados sociodemográficos da amostra do 

teste – 2018 

(continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis  Resultado 

Idade (Média ± DP)  33,6 ± 9,7 anos 

Tempo de Trabalho  9,4 ± 8,1 anos 

Variáveis  N (%) 

Sexo Feminino 24 (7,8) 

Masculino 282 (92,2) 

Estado Civil Solteiro 113 (36,9) 

Casado  185 (60,5) 

Divorciado 7 (2,3) 

Viúvo 1 (0,3) 

Escolaridade Ens. Fund. Incomp. 2 (0,7) 

Ens. Fund. Comp. 11 (3,6) 

Ens. Med. Incomp. 2 (0,7) 

Ens. Med. Comp. 199 (65,0) 

Ens. Sup. Incomp. 31 (10,1) 

Ens. Sup. Comp. 61 (19,9) 
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Tabela 7 – Distribuição das variáveis referentes aos dados sociodemográficos da amostra do 

teste – 2018 

(conclusão) 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
 

Diante dos dados apresentados, observa-se que a maior parte da amostra foi constituída 

por sujeitos do sexo masculino, casados e com ensino médio completo. Tal achado condiz com 

o histórico de que na metalurgia, principalmente no setor de produção, ainda há a maior 

prevalência de homens com segundo grau. Corrobora-se sobre a predominância de 

trabalhadores homens no setor de metalurgia nos estudos de Bertolami et al. (1993) e de Battaus 

e Monteiro (2013) e, ainda, estudos que limitaram a amostra somente a sujeitos homens como 

Lacerda, Traebert e Zambenedetti (2008) e Guirado e Pereira (2016). Com relação à média da 

idade dos metalúrgicos, condiz com os achados nas pesquisas de Bertolami et al. (1993), 

Lacerda, Traebert e Zambenedetti (2008), Battaus e Monteiro (2013) e Guirado e Pereira 

(2016). Sobre a maior parte da amostra possuir o Ensino Médio Completo, também foi 

observado por Picoloto e Silveira (2008). 

 

  

Variáveis  Resultado 

Setor Administrativo 35 (11,5) 

Chassis 165 (53,8) 

Rodas 79 (25,9) 

Manutenção 23 (7,6) 

Outros  4 (1,2) 

Turno 1º turno 201 (66,1) 

2º turno 99 (32,6) 

3º turno 4 (1,3) 
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Tabela 8 – Distribuição referente aos dados de saúde em geral da amostra do teste - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Com relação aos dados de saúde, a maior da parte encontra-se com  

IMC dentro do considerável saudável, mas a porcentagem de sujeitos com IMC classificado 

com peso em excesso é considerável. A maior parte dos participantes considera a saúde boa, 

boa qualidade de vida, sono bom, e com pouca ingestão de bebida alcoólica, e não fumante. No 

que tange à distribuição com relação à prática de atividade física, não há um estrato que se 

destaca.  

Variável Estratos N (%) 

 IMC (kg/m2) Abaixo do peso (0-18,5) 5 (1,7) 

Saudável (18,6-24,9) 133 (44,3) 

Peso em excesso (25-29,9) 121 (40,3) 

Obesidade (grau I, II, III) ( 30-...) 41 (13,7) 

Saúde em Geral Muito ruim/ ruim 1 (0,3) 

Regular 30 (9,8) 

Boa/ muito boa 275 (89,9) 

Qualidade de Vida Muito ruim/ ruim 9 (2,9) 

Regular 51 (16,7) 

Boa/ muito boa 246 (80,4) 

Sono Muito ruim/ ruim 34 (11,1) 

Regular 83 (27,1) 

Boa/ muito boa 189 (61,8) 

Ingestão de bebida 

alcoólica 

Nunca 108 (35,3) 

Raramente 101 (33,0) 

Até duas vezes na semana 87 (28,4) 

Três vezes ou mais na semana 10 (3,3) 

Atividade física Nunca 69 (22,8) 

Raramente 68 (22,4) 

Até duas vezes na semana 76 (25,1) 

Três vezes ou mais na semana 90 (29,7) 

Fumante Não 293 (95,7) 

Sim 13 (4,3) 
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Comparando-se o item de ingestão de bebida alcoólica uma vez ou mais por semana 

divulgado pelo IBGE (2013), a prevalência masculina é 36,3%, e da faixa etária entre 25 e 39 

anos é de 28,5%, que se assemelha ao achado na pesquisa de 31,7%. Com relação à prática de 

atividade física recomendada, a prevalência foi de 27,1% para homens e 18,4% para mulheres, 

e entre 25 e 39 anos foi de 25,5%. O achado na pesquisa de 29,7% foi maior que o índice 

apresentado pelo IBGE (2013). 

Na informação referente ao uso de derivados de tabaco, o IBGE (2013) apresentou os 

achados: 19,2% para homens, 13,2% de 25 a 39 anos e 16,6% para sujeitos com ensino médio 

completo e superior incompleto. Nenhum desses dados assemelha-se com o achado de 4,3%, 

ou seja, um achado peculiar da amostra.  

 

Tabela 9 – Distribuição dos dados referentes às doenças crônicas - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Diante do exposto sobre os achados relacionados às doenças crônicas, em nenhuma das 

doenças pesquisadas chegou a representar 10%. De acordo com dados divulgados pelo IBGE - 

Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística no boletim de Pesquisa Nacional de Saúde 2013 – 

Indicadores de saúde e mercado de trabalho, 15,7% da população que trabalham possui 

hipertensão arterial e, 20,6% dos hipertensos estão na faixa etária entre 30 e 59 anos. 

Comparando aos achados neste estudo, percebe-se que a amostra estudada possui menor 

prevalência de hipertensos.   

Com relação á Diabetes, o IBGE (2013), apresentou a estimativa de 6,2% da população 

brasileira de 18 anos ou mais, 5,4% para homens, 5,0% entre 30 e 59ª anos e 3,4% para quem 

possui ensino médio completo e superior incompleto. Tais achados inferem que a população 

estudada apresenta índice inferior de sujeitos com Diabetes. No que se refere à asma, o IBGE 

Variáveis N (%) 

Hipertensão Arterial 27 (8,8) 

Diabete 7 (2,3) 

Estresse 17 (5,6) 

Ansiedade 19 (6,2) 

Depressão 7 (2,3) 

Doença Cardíaca 10 (3,3) 

Asma 9 (2,9) 
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(2013) apresentou que 4,4% das pessoas de 18 anos ou mais possuem tal diagnóstico e, na 

população masculina tal achado é inferior (3,6%), o achado da pesquisa de 2,9% está abaixo. 

No quesito de doenças cardiovasculares, 4,2% de pessoas de 18 anos ou mais tiveram 

algum diagnóstico médico de alguma doença do coração, 3,4% compreendem sujeitos de 30 a 

59 anos (IBGE, 2013), o que se assemelha ao achado na pesquisa de 3,3%. 

Analisando a doença depressão, segundo IBGE (2013), foi estimado que 7,6% das 

pessoas maiores de idade receberam tal diagnóstico por profissional de saúde mental, variando 

de 10,9% de pessoas do sexo feminino e 3,9% do sexo masculino. O valor da prevalência 

encontrado na pesquisa foi de 2,3% é inferior que o estimado nacional. 

 

7.2.2.2 Dados sobre Audição e dos últimos 12 meses 

 

Na tabela 10 são apresentados os achados sobre audição e outros fatores de risco e sua 

ocorrência nos últimos 12 meses: 

 

Tabela 10 – Distribuição dos achados sobre a audição no teste - 2018 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Com relação ao zumbido, 12,8% da amostra relataram ter zumbido. Figuerêdo e Corona 

(2007) explicam que o zumbido se trata da percepção de um som que se origina nos ouvidos ou 

na cabeça, sem a presença de uma fonte externa geradora diminuindo assim a sensibilidade 

auditiva do individuo, tende ele de inúmeras possibilidades de origens. Dias et al. (2006b) 

mostraram a associação entre a presença de zumbido e a perda auditiva por ruído ocupacional. 

Na Tabela 11 são apresentados os achados sobre audição e outros fatores de risco e sua 

ocorrência nos últimos 12 meses: 

 

  

Variáveis N (%) 

Presença de zumbido 39 (12,8) 

Audição – escuta bem 280 (91,5) 
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Tabela 11 – Distribuição das variáveis referentes às condições de saúde e de trabalho dos 

últimos 12 meses - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Levando em consideração os achados da Tabela 11, e comparando com os dados do IBGE 

- Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística no boletim de Pesquisa Nacional de Saúde 2013 

Variáveis Estratos N (%) 

Alergia Nunca 190 (62,1) 

Às vezes 64 (20,9) 

Frequente 33 (10,8) 

Muito frequente 19 (6,2) 

Dor nas costas Nunca 140 (45,9) 

Às vezes 118 (38,7) 

Frequente 30 (9,8) 

Muito frequente 17 (5,6) 

Dor de cabeça Nunca 138 (45,1) 

Às vezes 131 (42,8) 

Frequente 23 (7,5) 

Muito frequente 14 (4,6) 

Exposição ao Ruído 

Ocupacional 

Nunca 31 (10,1) 

Às vezes 28 (9,2) 

Frequente 63 (20,6) 

Muito frequente 184 (60,1) 

Ruído e seu impacto 

no trabalho 

Não interfere 150 (49,0) 

Interfere pouco 68 (22,2) 

Interfere parcialmente 59 (19,3) 

Interfere totalmente 29 (9,5) 

Bem-estar no 

trabalho 

Muito ruim/ ruim 4 (1,3) 

Regular 55 (18,0) 

Boa/ muito boa 247 (80,7) 

Tensão no trabalho Indiferente/ pouco tenso 177 (57,8) 

Parcialmente tenso 68 (22,2) 

Tenso/ muito tenso 61 (20,0) 



127 
 

– Indicadores de saúde e mercado de trabalho, 16,3% da população que trabalha possuem 

problema crônico de coluna ou costas, 19,9% destes estão compreendidos na faixa etária entre 

30 e 59 anos e, 15,5% são relacionados à população masculina, valor que  se aproxima com o 

achado de 15,4%. No entanto, a faixa de 30-59 anos, abrange a média etária da amostra, mas 

ainda assim, é distinta. 

Dentre os achados, 17% dos sujeitos relatam ter crises alérgicas respiratórias com 

frequência. No estudo de Collins et al. (2005) discutiu-se sobre entre os fatores mais comuns 

de doenças crônicas que impacta no presenteísmo está a alergia (como as relacionadas a 

aspectos respiratórios). Reis (2001) apresentou que as doenças respiratórias foram responsáveis 

por 17,7% dos afastamentos com até 15 dias. 

Ainda na Tabela 11, pode-se observar que 80,7% relatam exposição ao ruído com certa 

frequência no ambiente de trabalho, e 28,8% sobre esse ruído ter algum impacto na atividade 

laboral. Acredita-se que essa porcentagem poderia ser ainda maior, levando em consideração a 

habituação ao ruído, no entanto, acostumar com o ruído não significa que o mesmo não seja 

prejudicial em termos de saúde. 

A exposição ao ruído intenso por períodos prolongados leva a efeitos auditivos (perdas 

auditivas) e aos não-auditivos, como alterações no sistema neurológico, no aparelho 

circulatório, aparelho digestivo, sistema endócrino, sistema imunológico e no psiquismo 

(GONÇALVES; IGUTI, 2006). Assim, o ruído não causa apenas efeitos auditivos no 

organismo, os efeitos decorrentes da exposição ao ruído podem também comprometer diversos 

outros órgãos, aparelhos e funções do organismo, como tontura, alterações nos aparelhos 

cardiovascular e gastrointestinal, sistema endócrino, muscular, mudanças de humor, estresse, 

irritabilidade e maior probabilidade de sofrer acidentes de trabalho (CAVALCANTI; 

ANDRADE, 2012).  

Pode-se observar que 80,7% relatam bem-estar no ambiente de trabalho e 57,8% relatam 

baixa tensão no trabalho. Ressalta-se sobre a subjetividade dos termos bem-estar e tensão e que, 

ambos estão relacionados a uma autopercepção dos sujeitos. 

Com relação às questões abertas, nenhum participante chegou a apresentar alguma 

informação. 

 

7.2.2.3 Achados do WLQ 

 

Com relação ao fator Gerência de Tempo, nas cinco questões relacionadas à gerência do 

tempo, não foi observada atribuição de valor significante a este quesito. O escore desta demanda 
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foi de 1,30 (Escore da Escala de 7.46), na escala do protocolo, o que significa a porcentagem 

de tempo nas duas últimas semanas em que o indivíduo esteve limitado para realizar suas tarefas 

no trabalho, no que se refere ao limitador de Gestão de Tempo (7,46%). 

O fator de Demanda Física, no qual contém seis questões, foi o que apresentou Escore 

Médio de 1.64, correspondente ao Escore da Escala de 16,09, ou seja, 16,09% de perda de 

produtividade se devem a fatores de Demanda Física. Tal valor aponta que, dentre todas, as 

demandas, a física é a que mais influencia na produtividade da amostra analisada. Dessa forma, 

optou-se por apresentar os gráficos de cada uma das perguntas somente desta demanda, por ser 

a que apresentou achados de maior relevância. As Figuras de 16 a 21, acompanhadas pelas 

respectivas questões, apresentam as respostas de cada uma das questões que compõem essa 

seção do protocolo e referem-se à capacidade de fazer sem nenhuma dificuldade por demanda 

física. 

 

a Caminhar ou deslocar-se no local de trabalho (por exemplo, ir a reuniões etc.)… 

 

Figura 16 - Questão (a) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

b Levantar, carregar ou mover objetos com mais de 4,5 kg no trabalho… 
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Figura 17 - Questão (b) x Porcentagem das respostas 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

c Sentar-se, ficar de pé ou permanecer na mesma posição por mais de 15 minutos 

enquanto trabalhava… 

 

Figura 18 - Questão (c) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

d Repetir várias vezes o mesmo movimento enquanto trabalhava… 
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Figura 19 - Questão (d) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

e Curvar-se, contorcer-se, ou esticar-se para alcançar objetos enquanto trabalhava… 

 

Figura 20 - Questão (e) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

f Usar ferramentas ou equipamentos com as mãos… 
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Figura 21 - Questão (f) x Porcentagem das respostas 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

No que se refere à Demanda Mental e Interpessoal, que compreende nove questões, o 

Escore Médio foi de 1,34, ou seja, representa Escore da Escala de 8,43, mostrando interferência 

na produtividade com perda de 8,43%. 

Nas cinco questões relacionadas à Demanda de Produção, o valor do Escore Médio desta 

demanda foi de 1,37 (9,33 no Escore da Escala), mostrando perda de 9,33% na produtividade 

com relação a este aspecto. 

De acordo com o protocolo de cálculo do WLQ, escore acima de 5 aponta uma estimativa 

de 4,9% de decréscimo na produtividade. Levando em consideração o achado de Escore Total 

igual a 2,73, pode-se afirmar que na amostra estudada a perda de produtividade por 

presenteísmo é desprezível ou inexistente. Ressalta-se que o Escore Total de presenteísmo pelo 

WLQ mede o impacto das doenças crônicas e dos tratamentos sobre o desempenho e 

produtividade dos trabalhadores. Tal achado corrobora com as baixas porcentagens obtidas da 

amostra com relação às doenças crônicas. 

 

7.2.2.4 Relação entre os fatores sociodemográficos, o escore de WLQ e ruído 

 

Ao pesquisar as possíveis relações entre o Escore Total de Presenteísmo Total e as 

variáveis, por meio da análise univariada, e utilizando-se da Mediana e também do Terceiro 

Quartil e pelo teste de verossimilhança (Likelihood Ratio), o Escore de WLQ demonstrou 

relação as variáveis apresentadas nas Tabelas 12 e 13. 
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Tabela 12 – Escore Total WLQ por Mediana e o Teste de Verossimilhança (Análise 

Univariada) - 2018 

Características Escore Total WLQ - Mediana 
RC  valor de p  

Dor de cabeça 7,8386 < 0,0001 
Ruído interfere na produtividade 3,0557 < 0,0001 
Tensão no trabalho 4,3283 < 0,0001 
Bem-estar no trabalho 3,004 0,0002 
Saúde em geral 3,1765 0,0036 
Alergia 2,3835 0,0062 
Turno de trabalho 0,5298 0,0097 
Dor nas costas 2,318 0,0103 
Qualidade de vida 2,142 0,0107 
Sexo 2,9662 0,0119 
Estresse 3,5284 0,0128 
Audição ruim 2,4871 0,0295 
Sono 1,7098 0,0342 
Ruído 1,9207 0,0519 
Escolaridade 0,6535 0,1102 
Ansiedade 2,1645 0,1111 
Asma 2,9361 0,1151 
Bebida alcoólica 0,6623 0,1319 
Depressão 3,1245 0,1398 
Fumante 0,4016 0,1984 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Dessa forma, por meio da Tabela 12, entende-se que, por exemplo, quem declarou ter dor 

de cabeça tem 7,8 (Valor da Razão de Chances) vezes a chance de presenteísmo comparando-

se à quem declarou não ter. No mesmo sentido, quem declarou sentir tensão no trabalho possui 

4,3 vezes a chance de presenteísmo, comparando-se àqueles que declararam não.  
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Tabela 13 – Escore Total WLQ por Terceiro Quartil e o Teste de Verossimilhança (Análise 

Univariada) - 2018 

Características Escore Total WLQ - Mediana 
RC  valor de p  

Dor nas costas 4,5293 < 0,0001 
Dor de cabeça 7,4655 < 0,0001 
Ruído interfere na produtividade 3,7296 < 0,0001 
Tensão no trabalho 2,8945 < 0,0001 
Bem-estar no trabalho 3,3189 0,0001 
Turno de trabalho 0,4907 0,001 
Saúde em geral 3,4787 0,0029 
Alergia 2,5205 0,0035 
Estresse 5,0019 0,0045 
Sono 1,8841 0,0076 
Ansiedade 4,0217 0,0076 
Sexo 3,2444 0,0096 
Qualidade de vida 2,0215 0,0156 
Fumante 0,284 0,0405 
Bebida alcoólica 0,06276 0,0592 
Zumbido 1,9252 0,0606 
Audição ruim 1,986 0,1018 
Ruído 1,6079 0,1036 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Assim, ao analisar a Tabela 13, observa-se que a população que relatou dor de cabeça 

apresentou 7,4 vezes a chance de presenteísmo comparando-se àqueles que se queixaram de tal. 

Com relação a estresse, o índice é de 5 vezes de chance de presenteísmo comparando a quem 

não declarou o mesmo.  

Com relação aos achados, nas análises do Escore Total de WLQ por Mediana e pelo 

Terceiro Quartil, (Tabelas 12 e 13), percebe-se que na análise tendo por base o Terceiro Quartil 

não aparecem três fatores: escolaridade, asma e depressão.  

Na análise de regressão logística múltipla do Escore Total de Presenteísmo pela 

Mediana mostrou que houve associação da prevalência de presenteísmo com dor de cabeça; 

interferência do ruído no trabalho; tensão no trabalho; bem-estar no trabalho e gênero (Tabela 

14). Desse modo, o trabalhador que referiu dor de cabeça tem uma chance de 5,1 vezes de 

manifestar presenteísmo, comparando-se aqueles que não se queixaram e assim, às demais 

variáveis do modelo expostas na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Análise de regressão logística multivariada dos fatores associados com Escore 

Total de Presenteísmo pela Mediana - 2018 

Variáveis RC 
IC (95%) 

Coeficiente Valor p 
ICI ICS 

Presença de dor de 
cabeça  

5,1222 2,1917 11,9712 1,6336 0,0002 

Interferência do ruído na 
produtividade  

1,9208 1,0535 3,5021 0,6528 0,0332 

Presença de tensão no 
trabalho  

3,0701 1,7301 5,4479 1,1217 0,0001 

Sensação de bem-estar 
no trabalho abaixo do 

esperado 
1,9632 1,0092 3,8189 0,6746 0,0469 

Sexo Masculino 2,7987 1,0641 7,3606 1,0291 0,0370 
CONSTANTE * * * -2,0406 0,0000 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Do modelo construído, é gerada a equação (7): 

 

Y = 1/ (1+EXP(-1)*(-2,0406 + 1,6336 (DCa) + 0,6528 (RP) + 1,1217 (TT) +                     (7)      

0,6746 (BE) + 1,0291 (SX)          

 

Onde: 

DCa – dor de cabeça  

RP – ruído interfere na produtividade  

TT- tensão no trabalho  

BE – bem-estar no trabalho  

SX – sexo 

 

Dentre as 32 combinações possíveis (APÊNDICE H), pode-se verificar que os cenários 

de maiores probabilidades são: presença das cinco variáveis juntas (95,6% - cenário “af”), de 

ocorrer todas com exceção de ruído como interferência na produtividade (91,8% - cenário “ad”) 

e, de ocorrer todas com exceção da variável de bem-estar no trabalho (91,7% - cenário “ab”). 

O cenário de menor probabilidade foi o de presença de presenteísmo sem nenhuma das variáveis 

(11,5% - cenário “a”).  
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Analisando a prevalência de Presenteísmo – Escore Total pelo Terceiro Quartil, houve 

associação com dor nas costas; dor de cabeça; interferência do ruído no trabalho; tensão no 

trabalho; qualidade do sono ruim e sexo masculino (Tabela 15).  

 

Tabela 15 – Análise de regressão logística multivariada dos fatores associados com Escore 

Total de Presenteísmo pelo Terceiro Quartil - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 
Do modelo construído, é gerada a equação (8): 

 

Y = = 1/ (1+EXP(-1)*(-1,1292 + 1,1648 (DCo) + 1,5036 (DCa) + 0,9879 (RP) +              (8) 

0,6809 (TT) + 0,5483 (SN) + 1,1802 (SX)                                                                     

 

Onde: 

DCo – Dor nas costas 

DCa – dor de cabeça 

RP – ruído interfere na produtividade  

TT- tensão no trabalho 

SN – sono 

SX – sexo 

Variáveis RC 
IC (95%) 

Coeficiente Valor p  
ICI ICS 

Presença de dor nas 
costas  

3,2052 1,4375 7,1468 1,1648 0,0044  

Presença de dor de 
cabeça  

4,4977 1,5919 12,7079 1,5036 0,0046  

Interferência do ruído 
na produtividade 

2,6857 1,4831 4,8634 0,9879 0,0011  

Presença de tensão no 
trabalho 

1,9756 1,1727 3,3285 0,6809 0,0105  

Qualidade do sono 
prejudicada 

1,7303 1,0270 2,9151 0,5483 0,0394  

Sexo Masculino  3,2552 1,1361 9,3269 1,1802 0,0280  
CONSTANTE * * * -1,1292 0,0000  
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A partir da equação (8), as probabilidades de presenteísmo fundamentadas no modelo 

constam no APÊNDICE I. Assim, a maior probabilidade de presença de presenteísmo é com a 

presença de todas as variáveis (99,3%- cenário “bl”), seguido pela presença das variáveis com 

exceção de sono (98,8% - cenário “bg”) e, da presença concomitante das variáveis excluindo a 

tensão no trabalho (98,6% - cenário “bh”). A de menor probabilidade foi de ocorrência de 

presenteísmo na ausência de todas as variáveis (24,4% - cenário “a”). 

A variável dor é um assunto há muito estudado no que se refere ao presenteísmo. Em 

particular, na pesquisa, a dor foi relacionada dor nas costas e de cabeça, apareceram como 

fatores que interferem no presenteísmo. Tal achado se alinha com os estudos de ISMA-BR 

(2009), Passos et al. (2008), Stewart et al. (2003), Prasad et al. (2004), Sousa (2005), Allen, 

Hubbard e Sullivan (2005), Collins et al. (2005), Kigozi et al. (2014) e Allen et al. (2018). 

O fator “ruído interferir no trabalho”, aparece em ambos os modelos. Explora-se que deva 

ser pelo fato de que a empresa pesquisada possuir vasto e antigo maquinário, pressupondo-se 

maior gerador de ruído. 

Com relação à demanda de bem-estar, deve-se levar em consideração que há o protocolo 

IWB´s explorando essa associação com o presenteísmo (SHI et al., 2013), contemplando 

também a pesquisa estudo de Muckenhuber et al. (2013) que também faz menciona como fator 

fortemente associado. 

Ainda que o fator sono, apareça como variável relevante no presenteísmo na análise 

apenas pelo Terceiro Quartil, ressalta-se que o sono é um estado fisiológico temporário, que 

pode ser reconhecido pela supressão da vigilância e a diminuição da velocidade do 

metabolismo, e que o mesmo merece atenção, conforme constatado na pesquisa de Tavares e 

Kamimura (2014). Segundo Fernandes (2006, p.157) o sono é “um estado fisiológico especial 

que ocorre de maneira cíclica em uma grande variedade de seres vivos do reino animal, tendo 

sido observados comportamentos de repouso e atividade”.  Ainda, segundo a autora, há quatro 

critérios para a definição comportamental do sono que são: diminuição dos movimentos, 

redução da responsividade a estímulos de baixa intensidade, postura típica e reversibilidade 

entre estados de vigília e sono. 

Ressalta-se que o fator “peso corporal”, representado pelo IMC, não foi significativo. Tal 

achado vai ao encontro com o estudo de Bustillos, Vargas e Gomero-Cuadra (2015) que 

examinou a produtividade do trabalho entre adultos com IMC variado usando os dados de base 

populacional Canadian Community Health Survey, entre 2009-2010. Os resultados refletiram 

que em relação ao IMC normal, as chances de absenteísmo foram maiores para aqueles na classe 

de obesidade III (OR = 1,60, IC 95%: 1,39 - 1,83). Com relação ao presenteísmo, foi fracamente 
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associado a todas as categorias de obesidade (OR = 1,49; IC 95%: 1,38; 1,61, para obesidade 

classe I). Assim, o excesso de peso foi fracamente associado à perda de produtividade no 

trabalho. 

O item “asma” não apresentou associação significativa com  presenteísmo nesta pesquisa, 

contrariando os achados da pesquisa de Sadatsafavi et al. (2014),  os quais verificaram que o 

presenteísmo foi mais responsivo do que o absenteísmo ao controle da asma, constituindo, 

assim, uma fonte mais importante de sobrecarga evitável. 

A presença do presenteísmo nas organizações, segundo Miraglia e Kinman (2017), como 

trabalhar enquanto está doente, pode ser interpretado como um comportamento de cidadania 

organizacional e um sinal de compromisso e lealdade à empresa. Os autores ainda criticam ao 

expor que raras são as organizações que apresentam ações com o intuito de desencorajar os 

funcionários a irem trabalhar quando estão doentes. 

Comparando-se os achados com os da pesquisa de Merrill et al. (2012), constatou-se que 

os fatores relacionados ao trabalho tiveram uma significância maior no presenteísmo, enquanto 

que nesta pesquisa a demanda maior foi de fatores físicos no corpo. Neste estudo não se 

encontrou relação do presenteísmo com idade, estado civil, escolaridade, área de trabalho 

(setor), sobrepeso e tabagismo, contrapondo ao encontrado na pesquisa dos autores. Quanto ao 

gênero, apresentou relação com o sexo masculino, no modelo que utilizou a mediana como 

ponto de corte, o oposto de Merril et al. (2012) que a maior significância foi com mulheres. E, 

ratificou-se que em ambas pesquisas o fator dor nas costas interfere no presenteísmo. 

Dentre os fatores que, de certa forma, dificultaram o desenvolvimento da pesquisa, 

discutem-se os aspectos: 

• refere-se à postura e desconfiança de alguns trabalhadores ao participarem da pesquisa, 

alguns chegaram a mencionar que o sindicato os orienta a não participar e nem 

responder nada relacionado às condições de trabalho, mesmo com a TCLE; 

• a presença de dados secundários, como os dados sobre dose de ruídos fornecidos pela 

empresa, os dados sobre peso e altura dos funcionários, no qual Hartvigsen et al. (2016) 

também mencionam em sua pesquisa; 

• Não ter sido possível a categorização dos cargos, por ter aparecido descrição de 45 

funções. Sugere-se que, em uma próxima pesquisa, antes seja solicitada à empresa uma 

relação dos mesmos e que a categorização seja realizada antes, incluindo assim as 

mesmas no questionário; 
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• O fato de a empresa não ter disponibilizado as doses de ruído por setor, alegando que o 

nível de pressão sonora é bem semelhante nas áreas de produção; 

• a pesquisa envolver o sujeito responder um questionário, abrange a parte subjetiva de 

compreensão do mesmo pelo que foi lido, da autoavaliação do mesmo sobre os aspectos 

questionados e até mesmo o fato de envolver questões subjetivas a serem avaliadas pela 

frequência ou quantificada. Como as percepções da saúde são de natureza altamente 

subjetiva, confiar em autorrelato, ou seja, julgamento subjetivo e distinto de uma pessoa 

para outra, analisando seu impacto no desempenho do trabalho parece inevitável, mas o 

risco de fatores confusos, como afetividade negativa e ansiedade em saúde, deve ser 

reconhecido. Um outro desafio para as organizações é estabelecer políticas específicas 

para gerenciar o presenteísmo (MIRAGLIA; JOHNS, 2016, p.2); 

O tema presenteísmo ainda apresenta várias lacunas a serem pesquisadas. Dentre elas, no 

que se refere à saúde pública, Muckenhuber et al. (2013) enfatizam que a ausência de doença e 

presenteísmo são consideradas variáveis importantes em estudos sobre investigação da saúde 

pública, em especial quando se refere associações entre as exigências de trabalho e o nível de 

desenvolvimento de um país, por isso a importância de tais estudos.  

Bilger et al. (2013) sugerem como tema para futuras pesquisas tentar reunir dados 

objetivos sobre perda de peso corporal, qualidade de vida e despesas médicas durante um 

período prolongado, e incluir medidas adicionais de saída do empregado, como a rotatividade 

de emprego, os custos de compensação do trabalhador, bem como outras medidas de 

produtividade, em esforços para proporcionar maior evidência em longo prazo econômico 

benefícios para os empregadores de perda de peso sustentada. A pesquisa também deve 

continuar a identificar as estratégias que são eficazes na geração e manutenção de perda de peso 

entre os funcionários com excesso para que a saúde em longo prazo e os benefícios econômicos 

são plenamente realizados. 

Complementando Bilger et al. (2013), entre as sugestões de pesquisas, Jacobs et al. (2017) 

ressaltam que deve-se incluir um grupo de controle comparável, um horizonte de tempo de mais 

de um ano, tanto os custos diretos quanto indiretos, e os pesquisadores devem aplicar técnicas 

analíticas que respondam por possíveis vieses de seleção.  

Outro ponto a ser explorado refere-se sobre a percepção dos trabalhadores como sendo 

um meio de complementar a avaliação do ambiente de trabalho e uma base de dado importante 

para explorar novas dimensões da relação saúde e trabalho (ALMEIDA; BARROS, 2013). 

Nesse sentido Hartvigsen et al. (2016), discutiram sobre desenvolver programa de promoção de 
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saúde e bem-estar visando atenuar o presenteísmo. Os autores ressaltaram as estratégias 

abrangentes, específicas e multifacetadas com o intuito de incentivar comportamentos 

saudáveis que impactam o presenteísmo. Entre as ações mencionadas estavam: exercícios 

regulares, nutrição adequada, sono adequado, cessação do tabagismo, socialização e equilíbrio 

entre trabalho e vida pessoal. No entanto, o alto investimento de tempo e recursos, a escassez 

de informações, o uso de dados secundários foi considerado fator que limita o processo de 

mapeamento de intervenção. 

E, ainda, Lohaus e Habermann (2019) ressaltam que o presenteísmo é um tema novo a 

ser discutido como fator importante que afeta o desempenho organizacional e que, na 

perspectiva dos autores, até o momento, não se há um método consistente e uniforme de 

mensuração e nem mesmo um modelo abrangente que possa vir a explicar por que as pessoas 

escolhem o presenteísmo em vez do absenteísmo. Complementam abordando sobre a ausência 

de distinção clara e delimitada das causas e efeitos.  Posicionam-se que futuras pesquisas devam 

vir a cobrir a relevância, definição e mensuração do presenteísmo e relacioná-lo ao processo de 

tomada de decisão. 

Whysall,  Bowden e Hewitt (2018) destacam a importância metodológica de diferenciar 

entre o ato e o impacto do presenteísmo em futuras pesquisas e práticas. Os autores discutem 

que se deve gerenciar conjuntamente a ausência e a presença de doenças, já que os profissionais 

tendem a oscilar entre os dois quando não estão bem.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou analisar a associação entre as variáveis sociodemográficas, de saúde 

e de condições de trabalho e a ocorrência de presenteísmo, em especial a investigação sobre a 

importância da exposição ao ruído ocupacional neste cenário, em uma empresa localizada no 

Vale do Paraíba, no segmento metalúrgico.  

Pode–se afirmar, conforme os dois modelos elaborados, que o ruído é fator significativo 

no que se refere ao presenteísmo. A extensão desse impacto, inclui de forma preditiva e não 

mensurável sobre o índice de tensão, estresse, ansiedade, hipertensão, presença de zumbido, 

perda auditiva e bem-estar, de acordo com evidências apresentadas e discutidas no que tange 

aos desfechos extra-auditivos e auditivos decorrentes da exposição. 

Dentre as variáveis sociodemográficas, a mais relevante foi o sexo para o primeiro 

modelo apresentado. Tal fato pode estar associado à empresa ser do ramo metalúrgico do qual 

ainda a maior porcentagem de funcionários são homens. Dentre as variáveis de saúde, as mais 

relevantes foram dor nas costas, dor de cabeça, condição de saúde em um estado geral, bem-

estar e sono.  

Como a pesquisa limitou-se a buscar queixas de dores na cabeça e nas costas, encontrou-

se a relação do presenteísmo com tais. No entanto, estudos foram apresentados relacionando 

qualquer forma de dor, e outras possibilidade de dores, com relação direta ao índice de 

presenteísmo.  

Outro fator a ser mencionado é que, pela idade média da amostra ter sido de funcionários 

mais jovens, infere-se que por esse motivo doenças crônicas não tenham se manifestado como 

variáveis importantes sobre a perda de produtividade.  

Quanto ao ambiente de trabalho, a tensão no ambiente de trabalho, o turno de trabalho e 

o ruído foram fatores que indicaram associação ao presenteísmo. 

Destaca-se que, dados de presenteísmo são escassos no meio empresarial e que, 

consequentemente, estratégias são mínimas visando à redução do presenteísmo. O foco ainda 

dos programas de saúde corporativa é predominante na redução do absenteísmo. Percebe-se, 

assim, a ausência da visão de se administrar a saúde como um bem ativo, reduzindo-se 

meramente a uma administração de gastos e lucros. 

Diante da interpretação dos resultados, conclui-se que: 

• O ruído autorrelatado é uma variável que influencia o presenteísmo; 
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• O maior escore de presenteísmo foi relacionado à demanda física, talvez pela 

característica da empresa no que se refere à equipamentos de grande porte e 

mais antigos;  

• O impacto da produtividade estimada das limitações no trabalho relacionadas 

à saúde, baseadas no escore do índice do WLQ foram insignificantes. 

Especula-se que esse achado esteja relacionado à peculiaridade da amostra, 

jovem, e, consequentemente com valores baixos de prevalência de doença 

crônica; 

• O protocolo utilizado para a pesquisa permitiu fazer as análises desejadas, mas, 

como o foco do mesmo tende a comparar a perda da produtividade com aqueles 

que possuem problemas de saúde, talvez por esse motivo, foi encontrado um 

baixo escore do mesmo. 

Nesse sentido, percebeu-se que do ponto de vista de as demandas que interferem no 

presenteísmo, foi possível verificar que todas possuem um certo impacto, e que em longo prazo, 

tal impacto pode ser cumulativo e vir a se transformar em absenteísmo.  

Após a exposição de todos os achados, surgem certos questionamentos: 

• Com relação aos achados na pesquisa de campo, como a maior demanda de 

impacto foi o físico, e entre as variáveis explanatórias, se destacaram dores nas 

costas e de cabeça, em que outros sítios ou locais a manifestação de dor poderia 

ser revelada nessa amostra? 

• Como maximizar a produtividade de um capital humano que relata não dormir 

direito? 

• Como desvelar a percepção em saúde mental em uma população constituída 

por trabalhadores, cuja escolaridade se situa em níveis inferiores ao ensino 

médio? 

• Como traduzir as repostas, baseadas em auto-percepção, sobre manifestações 

de ansiedade, estresse e depressão e os limites que elas encerram? Como ir 

além da limitação de percepção de estado de estresse, ansiedade e depressão 

dos sujeitos? 

Tem-se a clareza de que este trabalho é exploratório, e por abordar vários temas de grande 

abrangência, entende-se que isto é uma limitação no aprofundamento de cada tópico e de uma 

análise mais profunda. Outra limitação existente, percebida em campo, foi que há interferência 

da cultura organizacional na participação dos funcionários. 
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Sendo assim, estudos que buscam investigar o impacto da produtividade relacionado a 

dores crônicas e ocasionais, índices de ruído por setor, sono tanto no que se refere aos distúrbios 

como à qualidade, satisfação no trabalho, fatores pessoais como relacionados à família, fatores 

financeiros, cultura organizacional e até mesmo os projetos de promoção de saúde virão a 

somar, sinergicamente, em direção ao aprimoramento de uma efetiva gestão na saúde do 

trabalhador na produção e gestão estratégica em saúde corporativa em longo prazo, ou ainda, a 

sustentabilidade do capital humano. 

Espera-se com este estudo fomentar a discussão no campo da saúde corporativa e também 

do presenteísmo e absenteísmo no âmbito organizacional, bem como, incentivar pesquisadores 

a discutirem temas dessa natureza para que seja possível promover melhorias nesse campo e 

ampliar o conhecimento dessa área. Ressalta-se também a importância de que as empresas 

comecem a divulgar ações e projetos bem-sucedidos. 
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APÊNDICE A – CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  
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APÊNDICE B – CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E DE PRODUÇÃO – UNESP - 

GUARTINGUETÁ 

Guaratinguetá, xx de xxxx de 20xx. 

De: Prof. Dr. Jorge Muniz Jr. - UNESP 

Ao: Sr.  

     Prezado Senhor: 

 A Sra. Renata da Silva Cardoso Rocha Tavares, sob minha orientação no Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Mecânica desta Universidade, desenvolve sua tese de Doutorado 

na área de Gestão e Otimização.  

A proposta de trabalho intitula-se “Presenteísmo e ruído ocupacional: análise dos fatores 

que interferem na produtividade”. Tal pesquisa tem como coorientador Prof. Dr. Luiz Felipe 

Silva (UNIFEI). 

 Tratando-se de uma pesquisa de campo, tenho interesse em  solicitar a gentileza de 

colaboração de V.S. no sentido de conceder à pesquisadora autorização para realização de  

pesquisa nesta empresa, viabilizando assim a aplicação de questionário, anexo para 

conhecimento, a uma amostra aleatória de trabalhadores do setor de produção. Tais informações 

serão utilizadas tão somente para fins acadêmicos. 

O nome de qualquer trabalhador entrevistado e a identificação da empresa, setor ou 

processo serão mantidos em sigilo. 

Em contrapartida, ao final da pesquisa, será entregue à empresa o resultado referente 

aos fatores associados à perda de produtividade por motivo de doença dos trabalhadores. 

 Antecipadamente agradeço por sua gentileza e atenção dispensadas nesta solicitação e 

aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração, colocando-

me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 Cordialmente, 

Prof. Dr. Jorge Muniz 
Departamento de Produção  

Campus Guaratinguetá - UNESP 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 
Data: 
Empresa: 

 

PARTE 1 – DADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

DATA:  

NOME (INICIAIS): IDADE: 

PESO: ALTURA: 

SEXO:     (     ) F      (     )  M ESTADO CIVIL:      

(    ) Solteiro      

(   ) Casado 

 

(    ) Divorciado      

(   ) Viúvo 

ESCOLARIDADE: 

(     ) Ensino Fundamental Completo 

(     ) Ensino Médio Completo 

(     ) Ensino Superior Completo 

 

(     ) Ensino Fundamental Incompleto 

(     ) Ensino Médio Incompleto 

(     ) Ensino Superior Incompleto 

FUNÇÃO: SETOR: 

TURNO: (    )1º     (     )2º       (     )3º TEMPO DE EMPRESA: 

 

PARTE 2 – DADOS SOBRE SAÚDE 

Em geral, você diria que sua saúde é: 

(       ) Excelente (       ) Muito boa (       ) Boa  

(       ) Regular (       ) Ruim (       ) Muito Ruim 

Qual o grau de satisfação com a sua Qualidade de Vida: 

(      ) Totalmente satisfeito (      ) Satisfeito (      ) Regular 

() Parcialmente insatisfeito (   ) Totalmente insatisfeito  

Em geral, você diria que a qualidade do seu sono é: 

(       ) Excelente (       ) Muito boa (       ) Boa  

(       ) Regular (       ) Ruim (       ) Muito Ruim 

Ingere bebida alcoólica: 

(      ) Mais de 3 vezes na semana (      ) Duas ou menos vezes na semana  

(       ) Raramente (      ) Nunca 

Faz atividade física: 
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(      ) Mais de 3 vezes na semana (      ) Duas ou menos vezes na semana  

(       ) Raramente (      ) Nunca 

Você faz uso regular de medicamento para controle de 

pressão alta? 

(    ) SIM (     ) NÃO 

Você faz uso regular de medicamento para controle de 

Diabetes? 

(    ) SIM (     ) NÃO 

Diagnosticado ou já foi afastado por estresse? (    ) SIM (     ) NÃO 

Você faz uso regular de medicamento para controle de 

ansiedade? 

(    ) SIM (     ) NÃO 

Você faz uso regular de medicamento para controle da 

depressão? 

(    ) SIM (     ) NÃO 

Você tem diagnóstico de alguma doença cardíaca? (    ) SIM (     ) NÃO 

Você faz uso regular de medicamento para controle de 

asma? 

(    ) SIM (     ) NÃO 

Fumante? (    ) SIM (     ) NÃO 

 

PARTE 3 – DADOS SOBRE RUÍDO E AUDIÇÃO 

Você tem zumbido? (    ) SIM (     ) NÃO 

Você acha que escuta bem? (    ) SIM (     ) NÃO 

 

PARTE 4 - NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 

 

Tem tido episódios de alergia/ rinite/ sinusite? 

Muito frequentemente  
Frequentemente  
Às vezes  
Nunca  

 

Tem dor nas costas? 

Muito frequentemente  
Frequentemente  
Às vezes  
Nunca  

 

Tem dor de cabeça ou enxaqueca? 
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Muito frequentemente  
Frequentemente  
Às vezes  
Nunca  

 

Você tem exposição ao ruído diariamente no ambiente de trabalho? 

Muito frequentemente  
Frequentemente  
Às vezes  
Nunca  

 

O quanto você diria que o ruído interfere no seu trabalho? 

Interfere totalmente  
Interfere parcialmente  
Interfere pouco  
Não interfere  

 

Como você classificaria sua sensação de bem-estar no trabalho?  

Muito boa  
Boa  
Regular  
Ruim  
Muito ruim  

 

Como você classificaria seu estado geral de tensão (estresse) no trabalho?  

Muito tenso  
Tenso  
Parcialmente tenso  
Pouco tenso  
Indiferente  

 

Encontrou dificuldade para responder o questionário? 

 

Quais as expectativas para com os resultados? 

 

Algo mais a acrescentar? 
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APÊNDICE D – CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO WLQ PELA 

TUFTS MEDICAL 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUCIONAL APROVADO - EMPRESA QUE PARTICIPOU DO PRÉ-TESTE 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUCIONAL APROVADO - EMPRESA QUE PARTICIPOU DO TESTE 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE 

PARTICIPAÇÃO – QUESTIONÁRIO 

Esta pesquisa está sendo realizada pela Sra. Renata da Silva Cardoso Rocha Tavares, 
aluna de Doutorado em Engenharia Mecânica da Universidade do Estado de São Paulo 
(UNESP), como tese de Doutorado, sendo orientada e supervisionada pelo professor Dr. Jorge 
Muniz Júnior e coorientada pelo Dr. Luiz Felipe Silva (UNIFEI). 

Seguindo preceitos éticos, informamos que sua participação é voluntária e será 
absolutamente sigilosa, não constando seu nome ou qualquer outro dado que possa identificá-
lo no manuscrito final da monografia ou em qualquer publicação posterior da pesquisa. Sendo 
assim, fica garantido o sigilo das informações e a possibilidade de retirar o consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Pela natureza da pesquisa, sua participação não acarretará em quaisquer danos para sua 
pessoa. Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
vantagem financeira. 

A seguir, damos as informações gerais sobre esta pesquisa, reafirmando que qualquer outra 
informação que V.S. desejar, poderá ser fornecida pelo aluno pesquisador ou pelo professor 
responsável. 

TEMA DA PESQUISA: Presenteísmo e Ruído Ocupacional: análise dos fatores que 
interferem na produtividade.  

OBJETIVO: Investigar a associação entre variáveis sociodemográficas e do trabalho com 
a ocorrência de presenteísmo em empresas localizadas na região do Vale do Paraíba Paulista. 

PROCEDIMENTO: Realizar o preenchimento de um Questionário.  
SUA PARTICIPAÇÃO: Autorizar a análise dos dados obtidos no Questionário. 
Após a conclusão da pesquisa, uma dissertação, contendo todos os dados e conclusões, estará 

à disposição na Biblioteca da UNESP, assim como no acervo online e no banco digital de teses 
e dissertações da Capes. 

V.S. terá a total liberdade para recusar sua participação, assim como solicitar a exclusão de 
seus dados, retirando seu consentimento sem qualquer penalização ou prejuízo. 

Agradecemos sua autorização, enfatizando que a mesma em muito contribuirá para a 
construção de um conhecimento atual nesta área. 

Guaratinguetá,        de              de  20    . 
 

_______________________________ 
Aluna Pesq.: Renata da Silva Cardoso Rocha Tavares 
RG 30.498.819-4 
E-mail:renata_cardoso20@hotmail.com 
Tel: (12) 8820-8381 
 
Prof. Orientador: Dr. Luiz Felipe Silva                  Prof. Orientador: Dr. Jorge Muniz Jr. 
RG 1068257-2                                                      RG 19.455.972 
 E-mail: lfelipe.unifei@gmail.com                         E-mail: jorgemuniz@unesp.br 
Tel: (35) 3629-1451                                             Tel: (12) 3123-285 
 
Eu, _____________________________________________, portador do documento de 
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Presenteísmo 
e Ruído Ocupacional: análise dos fatores que interferem na produtividade”, de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 



171 
 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo 
em participar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada 
à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  
 
Local, ____de___________ de 2017. 

 
____________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE H– TABELA DE PROBABILIDADE DA PRESENÇA DE 

PRESENTEÍSMO PELA MEDIANA 

Probabilidades  Cenários       
  a b c d e f g h 
Dca  0 1 0 0 0 0 1 1 
RP  0 0 1 0 0 0 1 0 
TT  0 0 0 1 0 0 0 1 
BE  0 0 0 0 1 0 0 0 
SX  0 0 0 0 0 1 0 0 

 p =  0,12 0,40 0,20 0,29 0,20 0,27 0,56 0,67 
Beta0 p(%) = 11,5 40,0 20,0 28,5 20,3 26,7 56,1 67,1 

  i j k l m n o p 
Dca  1 1 0 0 0 0 0 0 
RP  0 0 1 1 1 0 0 0 
TT  0 0 1 0 0 1 1 0 
BE  1 0 0 1 0 1 0 1 
SX  0 1 0 0 1 0 1 1 

 p =  0,57 0,65 0,43 0,33 0,41 0,44 0,53 0,42 
Beta0 p(%) = 56,7 65,1 43,4 32,9 41,1 43,9 52,8 41,7 

  q r s t u v w x 
Dca  1 1 1 1 1 1 0 0 
RP  1 1 1 0 0 0 1 1 
TT  1 0 0 1 1 0 1 0 
BE  0 1 0 1 0 1 1 1 
SX  0 0 1 0 1 1 0 1 

 p =  0,80 0,72 0,78 0,80 0,85 0,79 0,60 0,58 
Beta0 p(%) = 79,7 71,5 78,2 80,0 85,1 78,5 60,1 57,8 

  y z aa ab ac ad ae af 
Dca  0 0 1 1 1 1 0 1 
RP  0 1 1 1 1 0 1 1 
TT  1 1 1 1 0 1 1 1 
BE  1 0 1 0 1 1 1 1 
SX  1 1 0 1 1 1 1 1 

 p =  0,69 0,68 0,89 0,92 0,88 0,92 0,81 0,96 
Beta0 p(%) = 68,7 68,2 88,5 91,7 87,5 91,8 80,8 95,6 
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APÊNDICE I – TABELA DE PROBABILIDADE DA PRESENÇA DE 

PRESENTEÍSMO PELO TERCEIRO QUARTIL 

Probabilidades  Cenários       
  a b c d e f g h 
Dco  0 1 0 0 0 0 0 1 
Dca  0 0 1 0 0 0 0 1 
RP  0 0 0 1 0 0 0 0 
TT  0 0 0 0 1 0 0 0 
SN  0 0 0 0 0 1 0 0 
SX  0 0 0 0 0 0 1 0 

 p =  0,24 0,51 0,59 0,46 0,39 0,36 0,51 0,82 
Beta0 p(%) = 24,4 50,9 59,3 46,5 39,0 35,9 51,3 82,3 

  i j k l m n o p 
Dco  1 1 1 1 0 0 0 0 
Dca  0 0 0 0 1 1 1 1 
RP  1 0 0 0 1 0 0 0 
TT  0 1 0 0 0 1 0 0 
SN  0 0 1 0 0 0 1 0 
SX  0 0 0 1 0 0 0 1 

 p =  0,74 0,67 0,64 0,77 0,80 0,74 0,72 0,83 
Beta0 p(%) = 73,6 67,2 64,2 77,1 79,6 74,2 71,6 82,6 

  q r s t u v w x 
Dco  0 0 0 0 0 0 1 1 
Dca  0 0 0 0 0 0 1 1 
RP  1 1 1 0 0 0 1 0 
TT  1 0 0 1 1 0 0 1 
SN  0 1 0 1 0 1 0 0 
SX  0 0 1 0 1 1 0 0 

 p =  0,63 0,60 0,74 0,52 0,68 0,65 0,93 0,90 
Beta0 p(%) = 63,2 60,0 73,9 52,5 67,5 64,5 92,6 90,2 

  y z aa ab ac ad ae af 
Dco  1 1 1 1 1 1 1 0 
Dca  1 1 0 0 0 0 0 1 
RP  0 0 1 1 1 0 0 1 
TT  0 0 1 0 0 1 0 1 
SN  1 0 0 1 0 1 1 0 
SX  0 1 0 0 1 0 1 0 

 p =  0,89 0,94 0,85 0,83 0,90 0,78 0,85 0,89 
Beta0 p(%) = 89,0 93,8 84,6 82,8 90,1 78,0 85,4 88,5 
  ag ah ai aj ak al am an 
Dco  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Dca  1 1 1 1 1 0 0 0 
RP  1 1 0 0 0 0 1 1 
TT  0 0 1 0 1 1 0 1 
SN  1 0 1 1 0 1 1 0 
SX  0 1 0 1 1 1 1 1 

 p =  0,87 0,93 0,83 0,89 0,90 0,78 0,83 0,85 
Beta0 p(%) = 87,1 92,7 83,3 89,1 90,3 78,2 83,0 84,8 

  ao ap aq ar as at au av 
Dco  0 1 1 1 1 1 1 1 
Dca  0 0 1 1 1 1 1 0 
RP  1 0 1 1 1 0 0 1 
TT  1 1 1 0 0 1 1 1 
SN  1 0 0 1 0 1 0 1 
SX  0 1 0 0 1 0 1 0 

 p =  0,75 0,87 0,96 0,96 0,98 0,94 0,97 0,90 
Beta0 p(%) = 74,8 87,0 96,1 95,6 97,6 94,1 96,8 90,5 

  aw ax ay az ba bb bc bd 
Dco  1 1 1 0 0 0 0 1 
Dca  0 1 0 1 1 1 1 0 
RP  1 0 0 1 0 1 1 1 
TT  0 0 1 1 1 0 1 1 
SN  1 1 1 1 1 1 0 0 
SX  1 1 1 0 1 1 1 1 

 p =  0,94 0,96 0,92 0,93 0,94 0,96 0,96 0,95 
Beta0 p(%) = 94,0 96,3 92,0 93,0 94,2 95,7 96,2 94,7 
  be bf bg bh bi bj bk bl 
Dco  0 1 1 1 1 1 0 1 
Dca  0 1 1 1 1 0 1 1 
RP  1 1 1 1 0 1 1 1 
TT  1 1 1 0 1 1 1 1 
SN  1 1 0 1 1 1 1 1 
SX  1 0 1 1 1 1 1 1 

 p =  0,91 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,99 
Beta0 p(%) = 90,6 97,7 98,8 98,6 98,1 96,9 97,8 99,3 
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ANEXO A – PROTOCOLO WLQ  

 

Fonte: Lerner et al. (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



176 
 

ANEXO B – VARIÁVEIS DAS QUESTÕES DO PROTOCOLO WLQ 

 

 

Fonte: Lerner et al. (1998). 
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ANEXO C – PROTOCOLO DE PONTUAÇÃO DO WLQ 

 
Fonte: Lerner et al. (1998). 

 

  

 


