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O saber é saber que nada se sabe. Este é a definição do verdadeiro 

conhecimento. 

 

Quando encontramos pessoas de valor, devemos pensar em como 

podemos ser iguais a elas. Quando, ao contrário, encontramos 

pessoas sem caráter, devemos nos voltar para o nosso interior e 

examinar o que se passa lá dentro. 

 

Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, 

que é o mais nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil; e 

terceiro, por experiência, que é o mais amargo. 

 

A preguiça anda tão devagar, que a pobreza facilmente a alcança. 

 

O homem de bem exige tudo de si próprio; o homem medíocre 

espera tudo dos outros. 

 

Confúcio (551 a.C. - 479 a.C) 
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RESUMO 

 

Baptista MJC. Absenteísmo e presenteísmo por doença em trabalhadores da população 

geral da grande São Paulo [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Doenças crônicas e transtornos psiquiátricos causam carga para a sociedade e estão 

associados a custos diretos e indiretos, os quais são arcados pelos governos, pessoas 

físicas e empresas. Do ponto de vista macroeconômico, a saúde da população é um dos 

determinantes da produtividade e do desenvolvimento econômico. Para atingir um 

crescimento sustentado, o Brasil precisa aumentar a produtividade dos trabalhadores, que 

entre outros fatores depende da saúde dos trabalhadores. Para os empregadores, o 

crescimento dos custos com assistência médica pode representar um importante custo 

operacional, mas não representa todo o impacto econômico relacionado com a saúde. 

Diversos estudos mostram que o custo total de saúde engloba também as perdas de 

produtividade, seja por dias de afastamento do trabalho (absenteísmo) e pela redução da 

produtividade do trabalhador que comparece ao trabalho, mas não desempenha 

plenamente suas tarefas por problemas de saúde (presenteísmo). Na literatura médica, 

vários trabalhos mostram a relação entre doenças físicas e transtornos mentais com a 

redução da produtividade por absenteísmo e presenteísmo. No Brasil, diversos estudos 

mostram a relação entre doenças e absenteísmo, mas poucos estudaram o presenteísmo. 

O objetivo deste estudo é determinar a relação entre doenças físicas e mentais com a 

redução da produtividade por absenteísmo e presenteísmo em uma amostra de 

trabalhadores da população geral, com 18 anos ou mais, residente na região metropolitana 

de São Paulo. Esta pesquisa é parte do subprojeto de saúde e produtividade do estudo 

“São Paulo Megacity – Pesquisa sobre saúde, bem estar e estresse”, desenvolvido pelo 

Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre maio de 2005 a 

maio de 2007. Para avaliação de transtornos mentais, foi utilizada a versão traduzida para 

o português do Composite International Diagnostic Interview, versão para o World 

Mental Health Survey, estudo multicêntrico da Organização Mundial da Saúde (WMH-

CIDI), fazendo diagnósticos de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Doenças Mentais – 4ª Edição e a Classificação Internacional de Doenças - 10ª Revisão. 
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A avaliação de doenças físicas foi realizada por um questionário padronizado 

desenvolvido pela Universidade de Harvard para essa finalidade e validado em diversos 

estudos que mostraram boa concordância com diagnósticos médicos. O absenteísmo e o 

presenteísmo autorreferidos foram mensurados pela versão em português do WHODAS 

2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule). O projeto foi 

desenvolvido de agosto de 2014 a abril de 2018 utilizando o banco de dados da pesquisa 

São Paulo Megacity, considerando uma subamostra de 1.737 entrevistados, que 

responderam a todos os questionários anteriormente citados e encontravam-se 

empregados no momento da pesquisa. A estatística descritiva mostrou os dados 

demográficos, a prevalência das doenças físicas crônicas e dos transtornos mentais, a 

distribuição das perdas de produtividade por absenteísmo, presenteísmo e total de dias 

perdidos e o número de dias perdidos por absenteísmo, presenteísmo e total de dias 

perdidos, comparando os respondentes que apresentam com e sem as patologias de 

interesse. Modelos de regressão logística foram utilizados para examinar a força da 

associação entre doenças e transtornos e absenteísmo, presenteísmo e algum dia com 

redução de produtividade. Os resultados mostraram que as doenças físicas e os 

transtornos mentais são altamente prevalentes entre os trabalhadores brasileiros. A 

prevalência de absenteísmo foi 12,8% e do presenteísmo foi 14,3% para redução 

quantitativa, 12,9% para redução quantitativa e 13,9% para esforço extremo. O número 

médio de dias perdidos por absenteísmo foi 1,5 dias. A média de dias com presenteísmo 

foi 1,4 com redução quantitativa, 1,4 com redução qualitativa e 1,7 com esforço extremo. 

As doenças físicas associadas a mais dias de absenteísmo foram insônia, diabetes e artrite. 

Cefaleia/enxaqueca, dor crônica (cervical/lombar) e distúrbios digestivos foram 

associados a mais dias de presenteísmo. Os transtornos mentais associados a mais dias de 

absenteísmo e presenteísmo foram transtornos do humor e do controle dos impulsos. 

Cefaleia/enxaqueca e transtornos de humor foram associados a um risco 

significativamente maior de absenteísmo, redução quantitativa, redução qualitativa, 

esforço extremo e algum dia com redução de produtividade. Transtornos de ansiedade 

foram associados ao absenteísmo e a algum dia com redução de produtividade. Dor 

crônica (cervical/lombar) foi associada a absenteísmo, redução quantitativa e redução 

qualitativa. Os transtornos de humor apresentaram o maior número de dias perdidos em 

todas as formas de redução de produtividade mensuradas e as maiores razões de chances 

em todas as formas de redução de produtividade mensuradas. Os achados deste estudo 
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servem para que o impacto da saúde na produtividade do trabalhador brasileiro seja 

considerado por aqueles que tomam as decisões em políticas de saúde pública e de saúde 

corporativa. Para os gestores da saúde pública, amplia a importância do diagnóstico e do 

tratamento dos transtornos mentais comuns no SUS. Para os profissionais que atuam com 

a saúde do trabalhador no Brasil, justifica-se a ampliação da atuação da área de saúde 

ocupacional nas empresas, ao incluir o impacto da saúde na produtividade, somando-se à 

tradicional abordagem prevencionista. Para os gestores de saúde corporativa, fica 

demonstrado que o investimento na saúde dos trabalhadores não se trata apenas de uma 

questão ética, legal ou de custo com assistência médica, trata-se também de uma 

oportunidade de aumentar a produtividade. A observação de que, em comparação com 

estudos internacionais, os transtornos mentais em trabalhadores brasileiros apresentam 

uma maior prevalência e um maior impacto em produtividade possui implicações para 

todos os envolvidos com saúde do trabalhador no país. Para o Governo, há a possibilidade 

da elaboração de uma legislação específica sobre saúde mental e trabalho. Profissionais 

de saúde ocupacional devem atuar na identificação e controle dos fatores de risco 

relacionados com o trabalho, com promoção da saúde mental, identificação precoce e 

garantia de assistência adequada. Entidades representativas dos trabalhadores podem 

atuar na negociação de avanços no tema. Universidades devem participar com o 

desenvolvimento de pesquisas e formação dos profissionais da área de saúde mental e 

trabalho. 

 

Descritores: absenteísmo; presenteísmo; doença crônica; transtornos mentais; saúde 

ocupacional; saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

Baptista MJC. Absenteeism and presenteeism due to common physical and mental 

conditions in a sample of workers from the metropolitan area of São Paulo [dissertation]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Role-functioning impairment due to medical conditions is a major source of human 

capital loss and has high economic relevance. From the macroeconomic point of view, 

population health is an important determinant of workforce productivity and economic 

development. To achieve sustained growth, Brazil must increase worker productivity, 

which among other factors depends on the health of the workforce. For employers, rising 

healthcare costs have a significant impact on business profitability but do they not 

represent all health-related costs. Several studies show that the total cost of worker health 

also includes productivity losses and encompasses absenteeism and presenteeism. 

Numerous international studies have shown the association between health conditions 

and reduced worker productivity. In Brazil, several studies have shown the relationship 

between illness and absenteeism, but few have assessed presenteeism. This study 

describes the association of common medical conditions with absenteeism and 

presenteeism in a population-based sample of workers in São Paulo Metropolitan Area. 

Data for this study was from the cross-sectional São Paulo Megacity Mental Health 

Survey. This included face-to-face interviews conducted on 1,737 employed household 

residents aged >18 years old. We analyzed data for four non-psychotic mental disorders 

(mood, anxiety, substance use and impulse-control disorders) using the Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI 3.0) and eight chronic physical conditions with 

a questionnaire. The presence of physical and mental conditions was determined for the 

12 prior month period. The role functioning dimension of the WHO-Disability 

Assessment Schedule (WHODAS II) was used to assess the number of days in the past 

month in which respondents were fully or partially able to perform daily activities. 

Logistic regression analysis was performed to examine the strength of association 

between these medical conditions and absenteeism and presenteeism. Productivity loss 

associated with physical and mental conditions is highly prevalent among Brazilian 

workers. The prevalence of absenteeism was 12.8%. The prevalence of presenteeism was 

14.3% for quantitative reduction, 12.9% for quantitative reduction and 13.9% for extreme 
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effort. The mean absenteeism was 1.5 days. The mean work cutback days was 1.4, 

qualitative reduction 1.4 and extreme effort was 1.7. The physical conditions associated 

with greater absenteeism included insomnia, diabetes and arthritis. Headache/migraine, 

chronic pain (neck/back) and digestive disorders were associated with greater 

presenteeism. The mental disorders associated to greater absenteeism and presenteeism 

were mood and impulse-control disorders. Headache/migraine and mood disorders were 

associated with a significantly higher risk of absenteeism, quantitative reduction, 

qualitative reduction, extreme effort and any day with reduced productivity. Anxiety 

disorders were associated with absenteeism and any day with reduced productivity. 

Chronic pain was associated with a significantly higher risk of absenteeism, quantitative 

reduction, qualitative reduction and any day with reduced productivity. Mood disorder 

had the greatest absenteeism, and the higher odds ratio of lost productive days.  

The findings of this research have several implications. For public health managers, the 

present study reinforces the importance of diagnosis and treatment of common mental 

disorders in the Brazilian Public Health System. For occupational health professionals, a 

health and productivity population health strategy is justified in Brazil. For corporate 

health managers, investing in workers' health is not just an ethical, legal and healthcare 

issue, it is an opportunity to increase worker productivity and benefit the financial bottom 

line of the corporation. The finding that, in comparison to international studies, mental 

disorders in Brazilian workers have a higher prevalence and a greater impact on 

productivity has implications for all those involved with worker’s health in Brazil. 

Occupational health professionals should develop and implement strategies to reduce 

work-related health risk factors, offer mental health and stress management programs, 

and offer evidenced based condition management programs. Union trades should 

negotiate enhanced workplace based mental health services. Universities should conduct 

research on the most effective strategies that address lost productivity associated with 

medical and mental health conditions. 

 

Descriptors: absenteeism; presenteeism; chronic disease; mental disorders; occupational 

health; occupational medicine. 
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1. INTRODUÇÃO 
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Esta pesquisa objetiva ser pioneira na avaliação do impacto das doenças crônicas 

e dos transtornos mentais na produtividade dos trabalhadores em uma base populacional. 

Para atingir uma visão completa do custo das doenças, é necessário considerar tanto os 

dias de afastamento do trabalho (absenteísmo) quanto a redução da produtividade do 

trabalhador que comparece ao trabalho, mas não desempenha plenamente suas tarefas por 

problemas de saúde (presenteísmo). A relevância econômica e social do tema reside na 

relação entre a saúde da população e o desenvolvimento econômico das nações e assume 

importância ainda maior no Brasil, que necessita aumentar a produtividade do trabalhador 

para melhorar a sua competitividade no mundo globalizado de forma a obter crescimento 

econômico e desenvolvimento social. 

Esta dissertação está estruturada em seis partes: introdução, metodologia, 

resultados e discussão, conclusão, bibliografia e anexos. A introdução contextualiza o 

cenário em que se insere a pesquisa e os motivos que a tornam relevante. A metodologia 

descreve o estudo São Paulo Megacity, dos quais serão utilizados os dados, aborda os 

aspectos éticos, descreve a amostra e a população-alvo, as ferramentas utilizadas para 

obtenção dos dados e os métodos estatísticos que foram realizados. Resultados e 

discussão mostram e discutem os achados da pesquisa em comparação com a literatura 

nacional e internacional. A conclusão propõe as aplicações dos resultados para os gestores 

de saúde pública e corporativa, seguidos da bibliografia consultada. Por fim, são 

apresentados os anexos relevantes à pesquisa, inclusive artigo em inglês submetido para 

publicação. 

 

1.1 – O sistema de saúde brasileiro e seu financiamento 

 

Do ponto de vista social, não existem dúvidas sobre a importância da saúde como 

instrumento de proteção social e como direito humano fundamental (Pedroso, 2011 e 

Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, 1978). A Constituição 

Federal brasileira (Brasil, 1988) estabelece o direito à saúde e impõe ao Estado o dever 

de garantir a todos os cidadãos brasileiros o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços que visam à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. O sistema de saúde 

brasileiro é constituído por diversas organizações públicas e privadas estabelecidas em 

diferentes períodos históricos, constituindo basicamente dois subsistemas: um 
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governamental, o Sistema Único de Saúde (SUS) e outro privado, o Sistema de Saúde 

Suplementar (Paim et al, 2011). 

No sistema público, desde 1989 os brasileiros têm direito à atenção à saúde 

gratuita, em nível primário, secundário e terciário, prestada por um sistema nacional de 

saúde com características únicas na América Latina, financiado por impostos e 

contribuições sociais específicas (Paim et al, 2011 e Lei 8.080/90). O sistema público 

adotou o formato de uma rede integrada e descentralizada, com comando político e 

financeiro em cada nível de governo e com as instâncias deliberativas da democracia que 

garantem a igualdade de participação da sociedade organizada em cada nível (Fleury, 

2011). 

Para o país, a consolidação dos recursos públicos e a organização da saúde pública 

em um sistema único com maior ênfase na atenção primária foram responsáveis pela 

melhoria do estado de saúde da população, contribuindo para o progresso do 

desenvolvimento humano no país, pois o SUS é o único serviço de saúde para mais da 

metade da população e o principal fornecedor de cuidados para a população mais pobre. 

Contudo, persistem desafios significativos relacionados a ineficiências e baixa qualidade 

dos serviços prestados. Dado o nível da dívida pública e da carga tributária, a viabilidade 

econômica e sustentabilidade do sistema são prejudicadas, enquanto que os ganhos em 

equidade obtidos tornam-se difíceis de sustentar (Banco Mundial, 2007a). 

O financiamento tem sido um dos maiores desafios no processo de implantação 

do SUS e a escassez de recursos é problema permanente (Uga et al, 2003). A 

administração do setor de saúde pública no Brasil deve aos cidadãos um modelo de gestão 

comprometido com a obtenção de resultados e com o uso adequado dos recursos, 

garantindo a transparência necessária ao controle social e à responsabilização do 

administrador (Ferreira Junior, 2003). O uso racional dos recursos disponíveis na saúde 

pública faz necessária a busca permanente de instrumentos que ajudem a tomada de 

decisões. Os indicadores de saúde que avaliem todos os custos das doenças cumprem esse 

papel e suas características determinam a extensão de seu uso (Nedel et al, 1999). 

 No sistema privado, os planos de saúde atendem a mais de 47 milhões de pessoas, 

ou seja, mais de 24% da população brasileira (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

2017). Os planos oferecidos pelos empregadores aos trabalhadores (planos empresariais) 

representam aproximadamente 65% do total do mercado da saúde suplementar (Ocké-

Reis e Cardoso, 2006). 
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A maior parte das empresas que oferecem assistência suplementar à saúde para os 

seus empregados tem o custo destes benefícios reduzindo as suas margens de lucro, pois 

a competição no mercado determina o preço final dos produtos e serviços. As tentativas 

de reduzir esses custos afetam a qualidade do atendimento oferecido, mas trata-se de 

questão que envolve a competitividade das organizações (Silberstein, 2006). 

Pedroso e Malik (2012) propuseram um modelo de cadeia de valor esquemático 

para representar o sistema de saúde brasileiro. Os autores ponderam que na área da saúde, 

o conceito de valor possui diferentes conotações e é de difícil utilização. Em 

administração, valor significa a diferença entre os benefícios auferidos pelos clientes que 

compram os produtos ou serviços e os custos econômicos para quem os fabrica e entrega. 

Contudo, o valor social traduzido na forma de melhoria da saúde da população, está 

inexoravelmente associado aos objetivos de qualquer sistema de saúde. Assim sendo, os 

autores apresentam um conceito expandido de valor na saúde que considera 

simultaneamente os benefícios econômicos e sociais. Essa cadeia de valor adota uma 

concepção integral, abrangendo o conjunto de atividades e recursos alocados à promoção 

e proteção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

monitoramento e gestão de doenças crônicas e encontra-se fragmentada, o que aumenta 

a complexidade de sua gestão. 

O fluxo financeiro do sistema de saúde brasileiro tem como base a alocação direta 

de recursos pelo governo, pelos empregados e pelos indivíduos e indireta pelo pagamento 

de impostos. Esses recursos são usados para o pagamento da oferta de serviços, produtos 

e tecnologias de saúde e para o desenvolvimento do conhecimento em saúde. A gestão de 

serviços de saúde é uma das atividades gerenciais mais complexas em função das 

peculiaridades do setor e da complexidade inerente às decisões estratégicas (Pedroso, 

2010). 

O presente estudo ao mostrar o impacto de doenças físicas e transtornos mentais 

comuns na produtividade dos trabalhadores tem como finalidade maior subsidiar os 

gestores do sistema público e os gestores da saúde nas empresas – que são aqueles dentro 

da cadeia de valor da saúde que tomam as decisões acerca da alocação dos recursos 

existentes – com informações sobre o impacto da saúde na produtividade do trabalhador 

brasileiro para auxiliar na complexa tomada de decisões sobre a destinação dos recursos 

e sobre as escolhas de intervenções coletivas na saúde.  
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1.2 – Os custos da saúde 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um sistema de saúde deve 

perseguir os objetivos de melhorar a saúde da população assistida, responder às 

expectativas sobre como desejam ser tratados e fornecer proteção financeira aos 

indivíduos quantos aos custos da doença (Nita et al, 2010). 

Os custos da saúde dizem respeito a todos os recursos consumidos durante o 

fornecimento de cuidados à saúde (Campos, 2011), e englobam tanto a quantidade de 

recursos monetários usados diretamente para o tratamento de doenças quanto as 

consequências econômicas negativas, ou seja, as perdas de produtividade para sociedade. 

Estes custos podem ser classificados em (Nolte e Mckee, 2008; Nita et al, 2010; Secoli et 

al, 2005; Soárez, 2007 e Brasil, 2009): 

 

• Custos diretos: aqueles estritamente relacionados às ações necessárias no cuidado à 

saúde, que se dividem em custos médicos (insumos hospitalares, exames 

complementares, profissionais de saúde e etc.) e custos não médicos (infraestrutura e 

insumos para as atividades administrativas). São os mais conhecidos e mensurados. 

• Custos indiretos: também conhecidos como custos sociais, são aqueles relacionados 

à perda da capacidade produtiva do indivíduo ante o processo de adoecimento ou à 

mortalidade precoce. A redução da produtividade de um trabalhador resultante de 

problemas de saúde, objeto do presente estudo, é um custo indireto da saúde. 

• Custos intangíveis: relacionados a aspectos não mensuráveis pela participação no 

cuidado à saúde, na forma de perda do bem estar, sofrimento, dor e outros. Embora 

muito importantes para os indivíduos, ainda necessitam de significado econômico 

mais preciso. 

 

A evolução dos custos da saúde é fenômeno mundial, num contexto de tendência 

de participação crescente no PIB das nações (Leal e Matos, 2009). Nos Estados Unidos, 

entre 1988 e 2006, o custo da assistência médica nas empresas ultrapassou a inflação em 

14 dos 18 anos. Entre 1997 e 2006, a média dos gastos com saúde cresceu 140%. A 

General Motors relatou em 2005 que as despesas com assistência à saúde adicionavam  

1.500 dólares a cada carro fabricado (Porter e Teisberg, 2007). De acordo com a Towers 

Watson (2012), o custo com assistência médica representa, em média, 8,4% da folha de 

pagamento. 
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Kessler (2000) ressalta que, para aqueles que decidem sobre a alocação de 

recursos na saúde, a avaliação dos prós e contras de todas as intervenções sobre doenças 

específicas requer a investigação e o conhecimento do custo indireto dessas patologias. 

 

1.3 – Saúde e crescimento econômico 

 

 A saúde é um dos maiores patrimônios que um indivíduo possui, pois permite o 

pleno desempenho das capacidades humanas (Aguayo-Rico et al, 2005). Segundo Souto 

(2003), para um trabalhador saúde poderia ser pura e simplesmente a possibilidade de 

realizar suas tarefas diárias sem desgaste excessivo ou que as torne impossíveis no curto 

prazo. Estudos econômicos mostram que a saúde da população é um dos determinantes 

do crescimento econômico e que a melhora do estado de saúde da população tem papel 

na redução da pobreza (Audibert et al, 2011 e Cole e Neumayer, 2005).  

A Organização Internacional do Trabalho (2014) define a competitividade como 

fator essencial para o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento econômico 

e considera o estado de saúde da população como um dos fatores que , determinam a 

competitividade de um país. Para Davis et al (2005) uma população saudável é um dos 

maiores patrimônios econômicos que uma nação possui. 

No relatório Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic 

Development, a OMS (2001) enfatiza que a saúde é um fim em si e um fator favorável e 

necessário para o desenvolvimento econômico. A relação entre saúde e desenvolvimento 

está associada a diversos fatores como mortalidade infantil, condições de aprendizado na 

infância, mortalidade precoce e produtividade individual dos trabalhadores. Por exemplo, 

a carga da pandemia de síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) em regiões 

pobres, como a África Subsaariana, é uma barreira para o crescimento econômico. 

Trabalhadores física e mentalmente mais saudáveis são mais vigorosos, produzem mais 

e ganham salários maiores. A produtividade deles faz as empresas mais lucrativas e, uma 

força de trabalho saudável é importante na atração de investimentos externos. Essa 

relação de causas e efeitos é mais acentuada nos países em desenvolvimento. Em países 

de renda média, como o Brasil, a mortalidade por doenças infecciosas foi reduzida de 

forma significativa e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) passaram a ser a 

principal carga de doença a ser enfrentada. O relatório afirma que a literatura sobre o 

custo do adoecimento subestima o custo de doenças crônicas ao longo do ciclo de vida e 



7 

 

 

 

ressalta a importância de intervenções preventivas com foco na redução de fatores de 

risco modificáveis (alimentação, tabagismo e atividade física), assim como o 

direcionamento de recursos do sistema de saúde para o tratamento das DCNT. 

 A correlação positiva entre renda e saúde é bem conhecida, refletindo-se em maior 

expectativa de vida. Essa correlação sempre foi compreendida como o resultado de uma 

maior renda sobre a saúde estar associada a melhores condições sanitárias, de nutrição e 

acesso a serviços de saúde. Contudo, o sentido inverso nessa relação também existe, ou 

seja, maior renda seria consequência de melhor saúde, entre outros fatores possíveis. Um 

dos motivos para esta relação é que pessoas saudáveis são mais produtivas porque 

possuem maior energia física e mental para o trabalho e porque se ausentam menos. Dessa 

forma, o crescimento econômico e a saúde podem se fortalecer mutuamente, de modo que 

melhorias na saúde da população facilitem e sustentem o crescimento econômico de um 

país (Bloom e Canning, 2000 e Finlay, 2007). 

A saúde da população tem grande impacto na formação educacional e na 

produtividade (Beal et al, 2012) e o desempenho econômico dos países em 

desenvolvimento poderia aumentar de forma significativa pela melhora da saúde dos 

cidadãos (Bhargava et al, 2001), pois uma população saudável pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico dos países (Burton e Brandt-Rauf, 2008 e OMS, 2003). 

Do ponto de vista econômico, só pode haver crescimento de longo prazo quando 

a produtividade média dos trabalhadores de um país aumenta constantemente (Krugman 

e Wells, 2007 e Piketty, 2014). A evolução da produtividade possui grande espaço no 

debate econômico em razão da necessidade dos países garantirem sua competitividade 

em um cenário globalizado. Países que querem garantir sua posição no cenário 

internacional e assegurar seu crescimento econômico devem observar os seus ganhos de 

produtividade (Júnior e Ferreira, 1999). Nesse contexto, a OMS (2008) reforça a 

importância da saúde para o desenvolvimento econômico de cada nação, pois assim como 

o crescimento econômico e sua distribuição são de vital importância para a saúde, o 

investimento em saúde é estratégia essencial para impulsionar o desenvolvimento 

econômico, pois pode melhorar a produtividade dos trabalhadores de cada país.  

Nos anos 2000, o Brasil viveu ciclo de crescimento econômico com distribuição 

de renda que foi fortemente baseado na expansão da demanda, tanto externa quanto 

interna, em função do crescimento da renda e da redução do desemprego. Após a crise de 

2008, a desaceleração do crescimento econômico brasileiro fez emergir com intensidade 
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um debate que estava apagado das discussões sobre a economia brasileira: a 

produtividade do trabalhador nacional. Depois do elevado crescimento do PIB em 2010, 

o fraco desempenho registrado em 2011-13, que se prolongou até 2017, tornou essa 

preocupação ainda maior. A ampliação da produtividade será crucial para o país crescer 

de forma sustentada no futuro e para a competitividade do país no mercado global. A 

literatura econômica mostra que o baixo crescimento da produtividade no Brasil é ainda 

mais evidente quando comparado a outros países no período de 1970 a 2011. Esse baixo 

crescimento deixou o país em posição distante dos países mais produtivos do mundo, ao 

mesmo tempo em que nos distanciou do conjunto de países – especialmente aqueles do 

continente asiático – que convergiu em direção aos níveis de produtividade dos países 

desenvolvidos nesse mesmo período (De Negri e Cavalcante, 2014).  

Entre 2001 e 2011, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu em média 

3,7% ao ano. Desse crescimento, 74% deveu-se ao aumento do número de pessoas 

empregadas e 26% a ganhos de produtividade. Na mesma década, a China teve 

crescimento médio do PIB de 10,6% e desse crescimento, 93% deveu-se ao aumento de 

produtividade. Na comparação com mais cinco países (Índia, Coréia do Sul, México, 

Rússia e Chile), o Brasil foi o que teve a menor participação do crescimento da 

produtividade. Nessa década, o Brasil foi país com o menor crescimento da produtividade 

em comparação com os mesmos países já citados. De fato, o Brasil não conseguirá atingir 

metas de crescimento econômico significativo se não houver importante aumento da 

produtividade individual do trabalhador brasileiro (Ukon et al, 2013). 

Para a Secretaria de Assuntos Estratégicos (2013), é preocupante observar que a 

melhoria nas condições de vida de grande parte da população brasileira via inclusão 

produtiva ocorreu em períodos nos quais a produtividade do trabalho avançou pouco. 

Entre 2003 e 2009, enquanto a remuneração real média por trabalhador ocupado cresceu 

mais de 30%, o PIB por trabalhador cresceu menos de 20%. Em todos os períodos de 

crescimento da economia nacional desde a década de 1960 até 2013, o período entre 2001 

e 2010 foi aquele no qual o crescimento da produtividade do trabalho foi menor em 

relação ao crescimento da economia. Para que as melhorias na vida de grande parte da 

população sejam sustentadas, é fundamental que o país adote nova estratégia baseada no 

crescimento da produtividade. 

Para Giambiagi e Schwartsman (2014), o escasso crescimento da nossa 

produtividade é o principal problema da economia brasileira para os próximos anos e o 
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aumento dessa produtividade deveria ser um dos principais objetivos dos políticos 

nacionais. 

Na perspectiva dos indivíduos e das famílias, a saúde gera a capacidade do 

desenvolvimento pessoal e da segurança econômica no futuro. A saúde tem implicações 

no aprendizado durante a infância, na preparação intelectual, física e emocional e na 

produtividade no trabalho. Neste sentido, a boa saúde da população é recurso essencial 

para o combate à pobreza e para o crescimento econômico de longo prazo. Porém, os 

políticos responsáveis pelo setor da saúde apresentam deficiências em alocar 

investimentos qualitativos e quantitativos adequados (Ramalho, 2003). Segundo a autora: 

 

“...os economistas e especialistas da saúde pública consideram a 

perda de bem-estar dos indivíduos por motivo das doenças da 

seguinte forma: ela leva à redução da renda do indivíduo, à 

redução da longevidade causada pela doença, e à redução do bem-

estar psicológico, mesmo nos casos em que não há redução da sua 

renda ou longevidade. Por sua vez, a redução da renda de mercado 

leva a: aumento dos custos dos medicamentos, perda de renda no 

mercado de trabalho, e perda do poder de ganho dos adultos caso 

a ocorrência da doença tenha se dado na infância, e a 

impossibilidade de rendimentos futuros do trabalho pela morte 

prematura, considerando-se o contexto familiar. 

 

Considerando que, do ponto de vista microeconômico, um pior estado de saúde 

impacta diretamente a produtividade e causa perda de rendimento individual, Figueiredo 

et al (2003) realizaram estudo para avaliar se essa perda se reproduziu no nível 

macroeconômico no Brasil na década de 1990. Os resultados mostraram que regiões com 

baixa provisão de saúde tendem a ter nível de renda per capita no longo prazo inferior às 

que apresentam melhores condições de saúde, o que contribui para a desigualdade inter-

regional existente no país. 

 Esses dados comprovam a necessidade e a importância do conhecimento do 

impacto da saúde na produtividade para os gestores que formulam políticas públicas de 

saúde, pois uma força de trabalho saudável é absolutamente necessária para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. 
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1.4 – Saúde e produtividade 

 

 O custo total do adoecimento da força de trabalho inclui custos diretos (assistência 

médica e obrigações para financiamento da Seguridade Social) e indiretos (perdas de 

produtividade) e é habitualmente subestimado pelas empresas (Hemp, 2004; Burton e 

Brandt-Rauf, 2008; Mossink e Nelson, 2002; Goetzel et al, 2004; Loeppke et al, 2009 e 

Fórum Econômico Mundial, 2008).  

A OMS (2010) dimensiona a saúde, o bem-estar e a segurança no trabalho como 

aspectos de fundamental importância na produtividade, competitividade e 

sustentabilidade das empresas: “A riqueza do negócio depende da saúde dos 

trabalhadores” e define local de trabalho saudável como aquele em que “trabalhadores e 

gestores colaboram em um processo contínuo de melhoria para proteger e promover a 

saúde, o bem-estar, a segurança e sustentabilidade do local de trabalho”. As organizações 

devem considerar a saúde dos trabalhadores como importante patrimônio, pois a longo 

prazo as empresas que promovem e protegem a saúde dos trabalhadores estão entre as 

mais bem-sucedidas e competitivas, e apresentam maiores taxas de retenção de 

empregados. Para a OMS, a adesão aos princípios dos ambientes de trabalho saudáveis 

evita afastamentos e incapacidades para o trabalho, minimiza os custos com saúde e os 

custos associados com a alta rotatividade, e aumenta a produtividade em longo prazo, 

bem como a qualidade dos produtos e serviços. O modelo proposto consiste em um 

processo de melhoria contínua que tem como base ética e valores, engajamento da alta 

liderança e envolvimento dos trabalhadores e atua em quatro dimensões: ambiente físico 

(minimização dos riscos ocupacionais específicos), ambiente psicossocial (incluindo 

organização do trabalho e cultura organizacional), recursos e suporte à saúde nos locais 

de trabalho (incluindo programas de prevenção, gerenciamento de doenças e de retorno 

ao trabalho após afastamento por doença) e participação da comunidade da organização 

(trabalhadores, seus familiares e toda a comunidade impactada pelas operações de 

empresa); conforme demonstrado na figura 1: 

 

  



11 

 

 

 

Figura 1 – Modelo do ambiente de trabalho saudável 

 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2010) 

 

O Fórum Econômico Mundial (2008) elaborou documento, denominado Working 

Towards Wellness, no qual descreve o impacto das doenças crônicas como ameaça à 

vitalidade econômica global em um sistema econômico interdependente, por ameaçar a 

sustentabilidade dos sistemas de seguridade social dos países industrializados. Este 

documemto recomenda às empresas que passem a investir na saúde e no bem estar da 

força de trabalho, não por filantropia, mas por interesse próprio. Segundo os autores, as 

empresas têm claro interesse na prevenção de doenças crônicas e devem considerar os 

seguintes aspectos nesse tema: (1) custos com assistência médica, (2) produtividade, (3) 

capital humano e (4) sustentabilidade. Os impactos da saúde na produtividade podem 

variar entre diferentes ramos de atividade, entre diferentes empresas e entre diferentes 

países em virtude de diferenças na natureza do trabalho e fatores culturais e políticos, mas 

há clara evidência científica de que as perdas de produtividade guardam relação com a 

saúde dos trabalhadores. 

Em artigo de revisão sobre o estado da arte da relação entre saúde e produtividade, 

Burton e Brandt-Rauf (2008) observam que Bernardino Ramazzini, o “pai” da medicina 
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ocupacional, analisou a relação entre a saúde e a produtividade em seu tratado Doenças 

dos Trabalhadores (de 1713), e Adam Smith, “pai” do liberalismo econômico, em seu 

livro A Riqueza das Nações (de 1776), também observou a importância da saúde dos 

trabalhadores para a economia de um país. Contudo, até recentemente, a relação entre 

saúde e produtividade foi pouco estudada de forma sistemática. Segundo os autores, essa 

situação vem mudando gradativamente e um número cada vez maior de grandes empresas 

tem reconhecido que a saúde da força de trabalho pode ter impacto significativo no 

desempenho das organizações. Sugerem também que a atuação da área de saúde 

ocupacional das empresas se expanda, ao incluir o impacto da saúde na produtividade e 

na lucratividade da empresa, somando-se à tradicional abordagem de promover a saúde e 

a segurança no trabalho. Os autores concluem que o paradigma saúde e produtividade 

pode assumir abrangência mais global na perspectiva da sustentabilidade e é oportunidade 

para a melhoria da saúde das populações dos países em desenvolvimento. 

 Segundo Loeppke (2008), a saúde está intrinsecamente ligada à produtividade e, 

consequentemente, à viabilidade econômica de indivíduos, populações e nações. Uma 

estratégia global para a melhoria da saúde renderia multiplicidade de benefícios para a 

humanidade. O autor analisa do ponto de vista científico e econômico a questão do 

investimento na melhoria da saúde da força de trabalho e conclui que estudos realizados 

em empresas demonstram que a melhoria da saúde da população pode reduzir os riscos à 

saúde, reduzir o impacto do adoecimento e aumentar a produtividade. O autor conclui que 

os componentes dominantes da solução do impacto do adoecimento para as empresas são 

um substancial comprometimento com a prevenção e com uma cultura de saúde e não 

apenas mais tratamentos e curas. 

Para a OMS (Mossink e Nelson, 2002), saúde e segurança no trabalho possuem 

implicações econômicas bastante claras, mas os benefícios potenciais dos investimentos 

nessa área são frequentemente desconhecidos. Os impactos econômicos ocorrem por 

perdas de produtividade, perda de dias trabalhados por motivo de doença e diversas 

obrigações financeiras (liabilities) assumidas pelas empresas com seguridade social, 

assistência médica e eventuais ações judiciais. As avaliações econômicas devem ser 

realizadas para avaliar as perdas das empresas em virtude de doenças/acidentes do 

trabalho e quais as formas de intervenção possuem maior custo-efetividade. Os autores 

sugerem que sejam realizados modelos de cálculo que avaliem os custos associados com 

o adoecimento e os benefícios dos investimentos para que sejam calculados o payback 
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period (tempo necessário para a recuperação do investimento), a relação custo-benefício 

(relação entre a soma de todos os custos e a soma de todos os benefícios) e o valor presente 

líquido dos investimentos para influenciar a tomada de decisão sobre os investimentos 

em gestão de saúde nas organizações. 

A relação entre as dimensões da saúde e a capacidade laborativa pode ser 

explicada por um modelo teórico, desenvolvido pelo Finnish Institute of Occupational 

Health (Ilmarinen, 1999), que parte do princípio que a capacidade produtiva dos 

indivíduos começa com a saúde. As aptidões física, mental e social interagem com os 

conhecimentos - produto da educação formal e da experiência profissional - de cada 

indivíduo e com suas habilidades, que podem ser definidas como padrões de 

comportamento que permitem a aplicação dos conhecimentos na prática. Da interação 

desses fatores surgem as diferentes competências profissionais de cada pessoa. A 

capacidade para o trabalho é o exercício destas competências em um local de trabalho, 

com demandas físicas (dentro de um ambiente físico) e com demandas mentais (dentro 

de um ambiente humano). Baptista (2007) e Baptista et al (2010) demonstraram esse 

modelo teórico na figura 2: 

 

  



14 

 

 

 

Figura 2 - Relação entre saúde e capacidade produtiva 

 

Fonte: Baptista (2007) e Baptista et al (2010) 

 

Baptista (2007) e Baptista et al (2010) desenvolveram a questão do paralelo entre 

o adoecimento e os impactos na produtividade em quatro níveis: (1) ausência de sintomas, 

onde podem estar presentes fatores de risco à saúde (carga de estresse elevada, baixa 

atividade física, obesidade, tabagismo, distúrbios do sono e outros), dos quais alguns 

possuem relação comprovada com o presenteísmo, (2) doenças sem incapacidade, 

também relacionadas diretamente com o presenteísmo, (3) afastamento até 15 dias, que 

no Brasil é habitualmente denominado como absenteísmo de curto prazo e (4) benefício 

por incapacidade, que no Brasil ocorre em afastamentos por doença superiores a 15 dias. 

Baptista (2012) demonstrou essa relação, assim como os outros custos da saúde para as 

empresas conforme demonstrado na figura 3: 
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Figura 3– Impactos do adoecimento para as empresas 

 

 

Fonte: Baptista (2012) 

 

1.4.1 – Absenteísmo 

 

Um trabalhador pode se ausentar por diversos motivos, como imposições legais 

(casamento, serviço militar, perda de parentes) ou voluntariamente por motivos pessoais. 

Em saúde ocupacional quando se refere ao absenteísmo, considera-se aquele causado por 

alguma doença (Quick e Lapertosa, 1982). O absenteísmo por enfermidade recebe 

atenção das empresas e de médicos do trabalho há muitas décadas, tanto pelo impacto 

econômico quanto pela possibilidade de seu conhecimento poder definir políticas de 

prevenção (Meira, 1982). 

Segundo Amaral et al (2018), absenteísmo no trabalho é a ausência do trabalhador 

em suas atividades nas ocasiões em que seria esperada a sua presença. O absenteísmo por 

doença é definido como incapacidade temporária, prolongada ou permanente para 

trabalhar, em resultado de doença ou de enfermidade (Fundação Europeia para a Melhoria 

das Condições de Vida e de Trabalho, 1997). A Organização Internacional do Trabalho 

(OIT, 1991) define absenteísmo por doença como o período de ausência laboral por 

incapacidade do indivíduo, com exceção feita para aquela derivada de gravidez normal 

ou prisão. Penatti et al (2006) definem o absenteísmo como a ausência do trabalhador do 

seu local de trabalho e afirmam tratar-se de desafio gerencial, por ter origem multifatorial 
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e por provocar grande prejuízo econômico, tanto para os trabalhadores como para as 

empresas, em especial aquelas inseridas em um mercado competitivo. Segundo Camp e 

Lambert (2005), entre 36% e 50% das ausências ao trabalho são devidas a doença e outras 

condições inevitáveis, como doença na família ou problemas com transportes; o restante 

das ausências deve-se a outros motivos evitáveis. 

Segundo Briner (1996), apesar do absenteísmo poder ser definido facilmente 

como o não comparecimento doempregado ao trabalho, trata-se na verdade de fenômeno 

complexo e que não pode ser explicado e compreendido com facilidade, pois envolve 

diversos comportamentos e circunstâncias. Em última análise, o real motivo de um 

afastamento pode não ser identificado, apesar da justificativa apresentada pelo 

trabalhador. Diferenciar os diferentes tipos de absenteísmo é essencial para compreender 

e gerenciar o afastamento do trabalho. O autor recomenda que, devida à relevância 

econômica, o absenteísmo deve ser administrado com abordagem sistêmica que leve em 

consideração todos os aspectos envolvidos. 

No presente estudo, todas as referências a absenteísmo serão sempre ao 

absenteísmo por doença. 

Nos países industrializados, os custos associados à incapacidade laborativa são 

considerados problema social de primeira grandeza (Internacional Social Security 

Association, 2002). O afastamento do trabalho traz prejuízos para as empresas, que 

sofrem a perda da produtividade durante o período de afastamento do trabalho, para os 

trabalhadores, que em muitos casos sofrem com a perda da autoestima e de sua identidade 

social, e para o Estado, com o aumento da despesa com os sistemas de seguridade social 

(Fabela, 2006; Roelen e Groothoff, 2010). 

No Brasil, estudos epidemiológicos sobre absenteísmo por doença se 

concentraram em trabalhadores de saúde (principalmente enfermagem), servidores 

públicos ou em empresas ou doenças específicas (Yano e Santana, 2012). 

 

1.4.2 – Presenteísmo 

 

O termo presenteísmo foi usado desde a década de 1930 como o inverso do 

absenteísmo e representava o elevado comparecimento ao trabalho (Smith, 1970). Esse 

conceito permaneceu até os anos 1990, quando passou a assumir as definições usadas 

atualmente (Johansen et al, 2014). Podem ser encontradas diferentes definições de 
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presenteísmo na literatura (Garrow, 2016), sendo as mais abrangentes as de Johns (2010), 

que define como sendo comparecer ao trabalho quando o trabalhador está doente; 

Klachefsky (2012), que define como sendo a prática de comparecer ao trabalho a despeito 

de doença, lesão, ansiedade e etc., frequentemente resultando em redução de 

produtividade e Sanderson e Cocker (2013) que definem como sendo o comportamento 

de comparecer ao trabalho estando doente. Pode também ser definido como a redução de 

produtividade dos trabalhadores presentes no local de trabalho causada por alguma 

doença real (Hemp, 2004; Levin-Epstein, 2005; Brooks et al, 2010). Essa definição é a 

habitualmente utilizada em estudos norte-americanos. Presenteísmo por doença pode 

também ser definido como as situações nas quais um trabalhador comparece ao trabalho 

apesar de sentir-se tão doente que a ausência do trabalho seria mais adequada à sua 

situação clínica (Bergström et al, 2009 e Aronsson e Gustafsson, 2005) e essa definição 

é a mais comumente usada nos estudos em países europeus e implica que o presenteísmo 

é negativo para a saúde. 

Garrow (2016) apresenta três perspectivas do presenteísmo com base nas nuances 

das diferentes definições existentes: 

 

• Um elemento de julgamento de valor: Definições como a de Aronsson e Gustafsson 

(2005) significam que o afastamento do trabalho seria a melhor solução para o 

problema de saúde e implicam que a ocorrência do presenteísmo é sempre negativa 

para a saúde e não considera possíveis aspectos impactos positivos de comparecer ao 

trabalho para autoestima quando há relações humanas positivas e suporte por parte da 

organização. 

• Diminuição de produtividade: Algumas definições, ao considerar o presenteísmo 

como a redução de produtividade de trabalhadores que apresentam limitações em 

virtude de doenças, trazem para a definição aspectos quantitativos de difícil 

mensuração. 

• Outras razões que não o adoecimento: Alguns autores utilizam o termo presenteísmo 

para descrever trabalhadores que estejam presentes mas pouco produtivos por estarem 

distraídos, desmotivados ou não engajados no trabalho. Por esse motivo, alguns 

autores preferem a expressão “presenteísmo por doença”. No presente estudo o 

escopo do presenteísmo que será estudado se restringe ao presenteísmo associado ao 

adoecimento. 
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Para Garrow (2016), a definição de Johns (2010), comparecer ao trabalho quando 

a pessoa está doente, é mais abrangente e a mais adequada, pois abre a possibilidade de 

considerar os aspectos positivos e negativos do presenteísmo. 

Em sua perspectiva quantitativa, o presenteísmo consiste em uma fuga quase 

invisível da produtividade, pois não é aparente, mas muito significativa por ser maior do 

que as perdas associadas ao absenteísmo, mais amplamente reconhecidas e quantificadas 

(Hemp, 2004; Cooper e Dewe, 2008). Trata-se de um custo oculto, habitualmente não 

considerado pelas empresas, mas que pode ser muito superior ao custo com assistência 

médica (Hemp, 2004), o que pode ser atribuído a uma elevada ocorrência do presenteísmo 

na população trabalhadora observada em diversos estudos. Em estudo realizado com 

amostra aleatória de 12.935 trabalhadores na Dinamarca, 70% relataram trabalhar durante 

pelo menos um período de adoecimento nos últimos 12 meses (Hansen e Andersen, 2008), 

outro estudo realizado com subamostra estratificada de 3.801 trabalhadores na Suécia, 

cerca de um terço referiu ter trabalhado duas ou mais vezes apesar de sentir-se doente nos 

últimos 12 meses (Aronsson et al 2000; Aronsson e Gustafsson, 2005) e Robertson et al 

(2012) observaram que cerca de 60% reportaram algum grau de presenteísmo nos últimos 

três meses entre 6.309 trabalhadores americanos de sete empresas distintas. Há 

concordância entre diferentes estudos que a perda de produtividade agregada relacionada 

ao presenteísmo é maior do que a relacionada ao absenteísmo (Johns, 2010). 

Apesar de diversos estudos a respeito, há um certo grau de ceticismo por parte das 

empresas sobre o real impacto do presenteísmo, pois os diversos instrumentos para 

mensurar o presenteísmo, são em geral baseados em dados autorreferidos e não 

representam a mensuração direta da produtividade, e há dificuldades em determinar qual 

o melhor deles. Além disso, as perdas de produtividade por presenteísmo não são 

mensuradas de forma precisa e consistente como as perdas por absenteísmo. Contudo, o 

tema gera interesse nas organizações, pois existe uma tendência natural a acreditar que 

frequentemente muitos trabalhadores não conseguem ser 100% produtivos ao longo de 

todas as jornadas de trabalho e por estudos que mostram a elevada prevalência do 

presenteísmo e o custo associado (Brooks et al, 2010). Em pesquisa com 343 executivos 

financeiros de grandes empresas americanas, 90% referiu ter ciência que problemas de 

saúde causam presenteísmo e perdas financeiras para as empresas (Parry, 2006). Contudo, 

na prática, a maioria dos empregadores e gestores organizacionais não analisam 
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profundamente o presenteísmo, não tomam ciência do impacto na produtividade e nem 

dos possíveis ganhos organizacionais associados (Laranjeira, 2009). 

As perdas de produtividade por absenteísmo e presenteísmo foram mensuradas 

em valores financeiros em diversos estudos, como uma forma de mostrar as vantagens 

econômicas de iniciativas de promoção da saúde dos trabalhadores. A mensuração das 

perdas associadas ao absenteísmo habitualmente é feita pelo método human capital 

approach (abordagem do capital humano), que corresponde à multiplicação dos dias 

perdidos por doença pelo salário diário, incluindo encargos (Mattke et al, 2007). Pauly et 

al (2006) argumentam que essa metodologia não é apropriada para a tomada de decisão 

dos empregadores, pois muito provavelmente estimam incorretamente os reais benefícios 

dos ganhos para os empregadores e para toda a sociedade com a implantação de 

programas de controle do absenteísmo, e propõem que esses custos sejam avaliados de 

outras formas. Os fatores que determinam se o human capital approach corresponde a 

uma medida precisa do custo do tempo perdido são: o tipo de processo produtivo (se 

baseado na produção individual ou na de trabalho em equipe), o custo da reposição da 

mão de obra ausente e a magnitude das perdas associadas com a redução da produtividade 

(tanto do ponto de vista financeiro quanto para a imagem da empresa). As empresas que 

apresentarem as seguintes características: (1) processo produtivo baseado no trabalho em 

equipe, (2) dificuldades para repor o empregado ausente e (3) penalização elevada em 

virtude de perdas de produtividade terão os custos com absenteísmo maiores do que 

apenas o produto do salário diário pelos dias perdidos. Os autores concluem que os ganhos 

de produtividade provenientes de programas de controle do absenteísmo por doença 

tendem a ser maiores do que os mensurados pelos métodos habituais, trazendo relevância 

econômica ainda maior às pesquisas em saúde e produtividade. 

 Segundo Rasmussen et al (2015), a maioria dos países enfrentam uma combinação 

de três fatores: (1) envelhecimento populacional, (2) elevada prevalência de doenças 

crônicas e transtornos mentais e (3) elevada prevalência dos fatores de risco para doenças 

crônicas. Essa combinação de fatores traz a perspectiva de elevados custos presentes e 

futuros para os países (governos, empresas e indivíduos), tanto pelos custos diretos de 

assistência à saúde como pelos custos indiretos com a redução de produtividade. Em 

1980, no Brasil, 16% da população tinha mais de 45 anos, em 2014 essa proporção foi 

para 29% e a estimativa é que em 2030 essa proporção será de mais de 40%, 

correspondendo a um envelhecimento mais rápido em comparação com outros países 
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(China, Colômbia, Índia, Japão, Peru, Polônia, África do Sul, Turquia e Estados Unidos). 

Os autores estimaram o impacto de absenteísmo e do presenteísmo como percentual do 

PIB brasileiro e observaram que em 2010 representou 5,2% do PIB, 5,4% em 2015, 5,6% 

em 2020, 5,7% em 2025 e 5,8% em 2030. Dentre os países pesquisados, esse impacto foi 

superior ao observado em China, Colômbia, Índia, Japão, Peru, Polônia, África do Sul e 

Estados Unidos; e inferior apenas ao observado na Turquia. 

 Burton et al (2004) realizaram um estudo com base no WLQ - Work Limitations 

Questionnaire, que utiliza a mensuração autorreferida de quatro domínios de limitação 

no trabalho (gerenciamento do tempo, demanda física, demanda mental-interpessoal e 

produtividade). O questionário foi respondido por 16.651 empregados de uma grande 

corporação de serviços financeiros. Usando um modelo multivariado para controle de 

condições coexistentes, idade e gênero; relações significativas foram observadas entre as 

condições de saúde e os padrões de desempenho profissional prejudicado. A depressão 

foi altamente associada com limitações no gerenciamento do tempo, demanda mental-

interpessoal e na produção total. Artrite e dor lombar foram associados com a função 

demanda física. Estes resultados sugerem que os programas de gestão da saúde e 

produtividade devem ser adaptados para os efeitos esperados em condições médicas 

específicas visando aumentar a produtividade no trabalho. 

 Investigando o custo total do adoecimento, Nicholson et al (2006) realizaram 

estudo com 800 gestores a respeito de 35 diferentes ocupações em 12 diferentes ramos de 

atividade econômica visando analisar o impacto econômico do absenteísmo em situações 

específicas de trabalho. Mensuraram o impacto do absenteísmo e correlacionaram com 

características específicas de cada empresa, a saber: tipo de processo produtivo 

(individual ou em equipe), capacidade de reposição do empregado ausente e 

consequências financeiras das perdas de produtividade. Os autores concluíram que, de 

acordo com as características da atividade, o custo real do absenteísmo para uma empresa 

corresponde uma proporção (geralmente maior do que 1) do salário diário do trabalhador. 

O multiplicador médio foi 1,28, confirmando que o custo indireto de cada dia perdido é 

maior do que o valor do dia trabalhado. 

Loeppke et al (2009) realizaram estudo para avaliar o custo total do adoecimento 

para as empresas, incluindo os custos de assistência médica e de perdas de produtividade 

entre 10 empregadores com um total de 51.648 respondentes. Análises de regressão foram 

utilizadas para estimar as associações das condições de saúde com o absenteísmo e 
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presenteísmo, utilizando uma gama de modelos estatísticos. Os resultados mostraram que 

os custos de produtividade relacionados com a saúde são significativamente maiores que 

os custos médicos (média de 2,3 para 1). Os autores concluíram que existe um forte 

vínculo entre saúde e produtividade e que a integração de dados de produtividade com os 

dados de saúde pode ajudar os empregadores a desenvolver estratégias eficazes para o 

investimento na saúde do seu capital humano. As empresas participantes moldaram as 

suas estratégias corporativas em gestão da saúde a partir desses resultados. 

 Esses estudos mostram a relevância econômica que a mensuração da perda de 

produtividade tem para os empregadores e para a sociedade como um todo. 

 Na perspectiva da importância da saúde para a produtividade, Porter e Teisberg 

(2007) criticam a forma como as empresas americanas administram a saúde da força de 

trabalho ao não considerar as perdas de produtividade relacionadas ao adoecimento e não 

investir em prevenção e gerenciamento de doenças crônicas: 

Os empregadores deixaram de aplicar à compra de assistência à 

saúde as práticas rigorosas que utilizam em outras decisões. 

Igualmente perturbador é o fato de que a grande maioria da 

atenção esteja focada nos custos diretos da assistência à saúde dos 

funcionários, enquanto custos indiretos (absenteísmo, perda de 

tempo no trabalho, baixa produtividade) são relegados. E o que é 

pior, em um esforço para negociar planos de menor custo, os 

empregadores frequentemente deixam de investir em serviços que 

melhoram significativamente a saúde dos funcionários, como 

serviços preventivos de saúde e gerenciamento de doenças. 

  

Sullivan (2004) afirma que há diversas pesquisas sobre como são tomadas as 

decisões em economia da saúde pela indústria de cuidados à saúde, mas há poucos estudos 

acerca da tomada de decisão nos cuidados à saúde pelos empregadores, o que pode ser 

atribuído à carência de estudos associando o estado de saúde dos empregados aos 

resultados do negócio. Contudo, essa situação vem mudando rapidamente, pois há um 

crescente desenvolvimento do conhecimento da relação entre a saúde e a produtividade. 

O autor afirma que o gerenciamento da saúde e produtividade (Health and Productivity 

Management) pode criar vantagens competitivas para empresas. Trata-se de uma 

inovação empresarial, e como tal, não será amplamente adotada se não for rapidamente 

adaptada às necessidades dos empregadores. O autor sugere que seja criado um plano de 

negócios para a gestão da saúde e produtividade que tenha um formato familiar para 

executivos e profissionais de recursos humanos que utilizarão esses dados para a tomada 
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de decisão em programas de saúde nas empresas. Por fim, recomenda que um plano de 

negócios para a gestão da saúde e produtividade tenha as seguintes características: (1) 

demonstrar a vantagem relativa da gestão da saúde-produtividade, (2) manter as 

evidências simples, (3) mostrar que a gestão da saúde e produtividade é compatível com 

as práticas do empregador e (5) comunicar os resultados aos diversos departamentos da 

empresa. 

 

1.5 – Gestão da saúde nas empresas 

 

A saúde da força de trabalho exerce enorme impacto nas empresas e pode fazer a 

diferença entre rentabilidade e prejuízo. Muitas empresas perceberam que a boa gestão 

da saúde é questão de estratégia competitiva, tanto por causa dos custos envolvidos 

quanto por ser fator de atração, motivação e produtividade (Edington, 2009; Hemp, 2004; 

Burton e Brandt-Rauf, 2008; Mossink e Nelson, 2002; Goetzel et al, 2004; Baptista e 

Bertoia, 2012; Loppke et al, 2007; Allen et al, 2012 e Tavares e Kamimura, 2014). A 

partir de evidências de que programas abrangentes de promoção da saúde podem 

melhorar a saúde e aumentar a produtividade dos trabalhadores (Mills et al, 2007, Kirsten, 

2010; Cancelliere et al, 2011; Chapman, 2012; Mitchell et al, 2013 e Goetzel et al, 2014), 

algumas empresas, principalmente nos EUA, adotaram modelos de gestão que partem de 

uma visão da saúde do trabalhador como investimento de capital humano ao invés de 

custo operacional, conhecidos como gestão da saúde e produtividade (health and 

productivity management programs) (Loeppke et al, 2009). 

A IBM (International Business Machines, 2008) possui estratégia global de bem 

estar que objetiva criar cultura de saúde que promova compromisso de longo prazo com 

estilos de vida saudáveis e com a redução dos riscos para a saúde dos empregados e suas 

famílias. Um departamento denominado Serviços Integrados de Saúde (Integrated Health 

Services), da área de recursos humanos da empresa, tem a missão de dar suporte aos 

negócios da empresa através de gestão relevante e efetiva da saúde e da resiliência dos 

empregados em nível mundial. A empresa oferece portfólio de programas de promoção 

da saúde e bem estar, personalizado para abordar as diversas culturas e necessidades 

locais dos funcionários globalmente. 

A The Dow Chemical Company possui estratégia que visa aperfeiçoar a saúde, a 

atuação das pessoas e o valor econômico da empresa oferecendo conjunto de programas 
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e serviços para os empregados, dependentes e aposentados como parte de ser um 

empregador de escolha. Na implantação de estratégia corporativa de gerar valor 

econômico com a melhoria da saúde dos empregados, a empresa desenvolveu e implantou 

a cultura de saúde como um dos pilares da estratégia geral do negócio. Diversos 

programas de saúde foram implementados, incluindo alimentação, atividade física, 

combate ao tabagismo, gerenciamento do estresse e gerenciamento de doenças crônicas 

com resultados comprovados cientificamente (Baase, 2007 e 2009). 

A partir da compreensão da saúde como investimento nos funcionários e não como 

custo administrativo, a Pitney Bowes desenvolveu cultura de saúde que auxilia os 

funcionários a viver de maneira saudável e prevenir doenças (Manage Matters, 2008). 

Segundo o presidente da empresa, o investimento na saúde dos funcionários se mostrou 

importante para o sucesso global da corporação (Business Wire, 2007). 

A Lincoln Industries afirma que se distingue de outras indústrias de várias formas. 

Talvez a mais importante, seja o compromisso com o bem estar e a saúde dos 

funcionários. A empresa acredita que estilos de vida saudáveis e o bem estar são fatores 

importantes para o sucesso da organização. O programa de bem estar, denominado Go! 

Platinum, é baseado em sete critérios: tabagismo, avaliações de saúde trimestrais (pressão 

arterial, flexibilidade muscular e gordura corporal), participação em eventos de bem estar, 

avaliações laboratoriais e comportamento de segurança no trabalho. O programa não foi 

implantado visando retorno do investimento, mas surgiu a partir da convicção dos líderes 

da organização acerca do valor da saúde dos empregados e resultou em várias vantagens 

financeiras, incluindo redução do absenteísmo e dos custos com assistência à saúde (US 

Chamber of Commerce, 2005). 

Golaszewski et al (2008) afirmam que a “próxima geração” dos programas de 

promoção da saúde ou de gestão da saúde deverá incluir intervenções mais amplas do que 

os programas tradicionais focados na redução de riscos à saúde dos indivíduos. Essas 

intervenções devem incluir ações tanto em fatores estruturais (ambiente físico, benefícios 

e políticas) quanto em fatores da cultura organizacional (normas, suporte social, valores, 

símbolos e rituais). Os autores propõem modelo teórico para o Ambiente Organizacional 

da Saúde, que mostra a confluência de fatores do trabalho, estruturais da empresa e 

culturais, que atuam de forma interdependente na determinação da saúde e da 

produtividade da força de trabalho, conforme a figura 4: 
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Figura 4 – Modelo do ambiente organizacional da saúde. 

 

 

Fonte: O autor, adaptado de Golaszewski et al (2008). 

 

1.6 – DOENÇAS CRÔNICAS  
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as patologias cardiovasculares (cerebrovasculares, coronariopatias isquêmicas e etc.), as 

neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Também são incluídas 

nesse rol as doenças que contribuem para o sofrimento dos indivíduos, das famílias e da 

sociedade, tais como patologias oculares e auditivas, transtornos mentais, doenças 

neurológicas, doenças bucais, doenças ósseas e articulares e desordens genéticas. 

Considera-se que todas requerem atenção contínua e esforços de um grande conjunto de 

equipamentos de políticas públicas e da sociedade em geral. 

A denominação Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) e usada para 

designar grupos de doenças caracterizados por ausência de microrganismos, não 

transmissibilidade, longo curso clínico e irreversibilidade (Lessa, 1998). Contudo, o 

termo DCNT, apesar de prático por designar conjunto de doenças que ponto de vista 

etiológico não possuem origem infecciosa e do ponto de vista temporal não possuem 

evolução aguda, pode não ser considerado como correto e preciso. De fato, existem 

doenças crônicas cuja causa básica são agentes infecciosos e transmissíveis (Helicobacter 

Pylori na úlcera péptica e Papilomavírus no carcinoma de colo uterino) e algumas doenças 

infecciosas e contagiosas apresentam evolução crônica (hanseníase, malária e 

paracoccidioidomicose). Além disso, algumas doenças cardiovasculares apresentam 

história natural que pode ser medida em minutos, tais como o infarto agudo do miocárdio 

e a hemorragia subaracnóideo (Lotufo, 2004). Por esses motivos, o autor sugere que o 

mais adequado seria abandonar o amplo leque de doenças crônicas para analisar de forma 

mais focada os seus principais grupos. 

O custo das DCNTs é significativo, podendo representar de 0,02% a 6,77% do 

PIB de um país. Esse custo é sentido pelos indivíduos, que podem sofrer redução de renda, 

queda de produtividade e redução da mobilidade social; e pelos empregadores, que tem 

custos diretos e indiretos com assistência à saúde, e pelo Estado, seja no sistema de saúde 

ou na seguridade social. Tal impacto é relevante para toda a sociedade, sendo mais 

significativo naqueles com maior vulnefrabilidade, aumentando, o risco de 

empobrecimento das famílias afetadas (Oxford Health Alliance Working Group, 2005). 

A OMS (2005) estimou que as doenças crônicas foram responsáveis por 35 

milhões de um total de 58 milhões de óbitos por todas as causas em 2005, a nível global, 

o que é o dobro do número de mortes causadas por todas as doenças infecciosas, 

condições maternas e perinatais e deficiências nutricionais combinadas. Dessas mortes, 

apenas 20% ocorreram nos países de alta renda enquanto 80% delas ocorreram nos países 
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de renda média e baixa, onde vive a maioria da população do mundo. Essas doenças têm 

forte impacto por causar mortes prematuras, comprometer a qualidade de vida e causar 

grandes e subestimados efeitos econômicos adversos para famílias, comunidades e 

sociedades em geral. A tendência de envelhecimento da população mundial adiciona 

urgência ao debate sobre as DCNT, pois essas doenças são mais frequentes na parcela da 

população acima de 60 anos, a qual tende a crescer nas próximas décadas (Bloom et al, 

2011). 

Os estudos acerca da prevalência, tendência e fatores de risco das DCNT ainda 

são escassos no Brasil, levando a conhecimento insuficiente quanto ã real situação 

epidemiológica dessas enfermidades (Cesse, 2007). Em 1930, as doenças infecciosas 

respondiam por 46% da mortalidade no Brasil. Desde então, o país passou por mudanças 

gradativas em contexto de desenvolvimento econômico e social marcado por avanços 

sociais importantes e pela resolução dos principais problemas de saúde pública vigentes 

naquela época. Por outro lado, aumento da renda, urbanização, industrialização e 

mecanização da produção, maior acesso a alimentos em geral, incluindo os 

industrializados e a disseminação de hábitos não saudáveis produziram rápida transição, 

expondo a população cada vez mais ao risco de doenças crônicas. Em paralelo houve 

transição demográfica, que produziu pirâmide etária com maior peso relativo para adultos 

e idosos. Como consequência dessas mudanças sociais e demográficas, as DCNT foram 

responsáveis por 72% das mortes ocorridas em 2007 e as doenças infecciosas foram 

responsáveis por 10% das mortes no mesmo ano (Schmidt et al, 2011). 

Andrade et al (2013) estudaram a prevalência de doenças físicas comuns em 

amostra censitária da população da região metropolitana de São Paulo e os resultados 

estimaram prevalência de 22% de doenças cardiovasculares, 33,5% de dor crônica, 5,4% 

de diabetes, 7,6% de artrite, 24,6% de doenças respiratórias, 29,2% de cefaleia e 

enxaqueca, 12,1% de insônia e 2,6% de patologias digestivas. 

Para a OMS (2005 e 2014), os sistemas de vigilância e as informações sobre 

prevalência, mortalidade e incapacidade por doenças crônicas em cada país devem ser a 

principal prioridade no desenvolvimento de estratégias de combate a essas patologias. 

Essa necessidade é mais acentuada em países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Mediante esse cenário, o Governo Federal Brasileiro desenvolveu o Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT em 2012 (Brasil, 2011 e Malta, 2013), que 

objetiva promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas eficazes, 
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abrangentes, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das 

DCNT e seus fatores de risco, assim como apoiar os serviços de saúde voltados às doenças 

crônicas. O Plano aborda os principais grupos de doenças (cardiovasculares, câncer, 

respiratórias crônicas e diabetes) e seus fatores de risco modificáveis em comum 

(tabagismo, ingestão de álcool, sedentarismo, alimentação não saudável e obesidade) e 

define diretrizes e ações que serão acompanhadas por metas específicas direcionadas à 

redução de mortalidade por DCNT, isto é, redução do tabagismo, aumento da realização 

de exames preventivos entre mulheres (mamografia e Papanicolau), redução do 

sedentarismo, aumento do consumo de fibras vegetais e contenção da obesidade em 

adultos. 

 

1.7 – TRANSTORNOS MENTAIS  

 

Os transtornos mentais são muito frequentes na população em geral, causam 

enorme impacto econômico e na qualidade de vida dos indivíduos e das famílias, e são 

carga de doença importante para toda a sociedade (OMS, 2001). Desde os anos 1990 

importantes mudanças ocorreram nas demandas de cuidados à saúde da população em 

todo o mundo, tendo os transtornos mentais silenciosamente se tornado a principal causa 

de incapacitação, morbidade e morte prematura, tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento (Andrade, 1999). Por se apresentarem clinicamente como forma de 

sofrimento crônico, podem causar incapacidade temporária ou permanente e 

envelhecimento funcional precoce. Por esses motivos, os transtornos mentais podem ser 

considerados importante problema de Saúde Pública (Silva-Junior, 2012). Estudos 

transnacionais mostraram que, a despeito de variação entre os países, mais de um terço 

dos respondentes preenchem critérios para um transtorno mental ao longo da vida (World 

Mental Health Survey Consortium, 2004).  

A saúde mental é pré-requisito fundamental para a saúde geral e as evidências 

mostram que os países precisam aumentar e forma global a prioridade, aumentar o volume 

de recursos dedicados e melhorar a organização dos cuidados à saúde mental (The Lancet, 

2014). Nos sistemas de saúde de muitos países, os serviços de saúde mental foram 

negligenciados e a alocação de recursos não foi proporcional ao impacto social desses 

transtornos, principalmente se comparados com doenças infecciosas e doenças crônicas 

não transmissíveis (Becker e Kleinman, 2013; Andrade, 2010 e Whiteford et al, 2013). 



28 

 

 

 

Para Bromet e Susser (2006), a legitimidade e a importância da missão da saúde pública 

em saúde mental, ou seja, reduzir a incidência e melhorar o bem estar mental das 

populações, está bem estabelecida em virtude do relevante impacto dos transtornos 

mentais para os indivíduos e para a sociedade. 

 Os transtornos mentais criam um ciclo pernicioso de efeitos negativos sobre o 

acesso à educação, perda de oportunidades sociais e pobreza. O conhecimento dos efeitos 

econômicos negativos desse grupo de patologias deve direcionar a atuação daqueles que 

elaboram políticas públicas na área da saúde mental, em especial nos países de renda 

baixa e média, nos quais há maior dificuldade de acesso a tratamentos médicos 

especializados em saúde mental (Becker e Kleinman, 2013). 

No Brasil, estudo realizado na região metropolitana de São Paulo, mostrou que 

29,6% dos respondentes da amostra preencheram os critérios diagnósticos do DSM-VI 

para pelo menos um transtorno psiquiátrico nos últimos 12 meses, sendo as classes mais 

frequentes os transtornos de ansiedade (19,9%), os transtornos do humor (11%), 

distúrbios de impulso-controle (4,2%) e dependência química (3,6%). Dentre as doenças 

especificas, as mais comuns foram episódio depressivo maior (9,4%) e fobia específica 

(10,6%). Em termos de gravidade dos transtornos, foi observada distribuição uniforme 

com cerca de um terço foi classificado como leve, um terço moderado e um terço severo 

(Andrade et al, 2012). 

 Esses dados são compatíveis com os observados em outros países, tais como os 

estudos de Singleton et al (2002) no Reino Unido e Kessler et al (2005a) nos Estados 

Unidos, e com estudo transnacional (World Mental Health Survey Consortium, 2004), e 

demonstram que, em nosso meio, os transtornos mentais são frequentes e revelam a 

necessidade de estudos que avaliem os seus impactos para a sociedade. 

 Os transtornos mentais estão relacionados às DCNTs de diversas formas. Podem 

exacerbar alguns dos principais fatores de risco, como alimentação não saudável, 

sedentarismo, tabagismo e abuso do álcool. A presença de um transtorno mental é um 

fator de risco por si só, porque aumenta a chance do indivíduo apresentar uma doença 

crônica. Além disso, pode dificultar a procura e a adesão a tratamentos necessários. Em 

resumo, os caminhos que determinam as comorbidades entre doenças físicas e transtornos 

mentais são complexos e bidirecionais. Por esse motivo, é imperativo integrar e dar 

prioridade à saúde mental na agenda das DCNTs ou os esforços realizados serão menos 

eficientes e mais custosos (Moussavi et al, 2007 e Ngo et al, 2013). 
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Na atenção primária à saúde no Brasil, Arantes (2007) afirma que os gestores da 

saúde pública devem buscar formas para melhorar o diagnóstico e o tratamento da 

depressão, por ser essa intervenção custo-efetiva com efeito positivo para a economia do 

país, em virtude do aumento da produtividade dos trabalhadores, comprovada por 

diversos estudos (Rost et al, 2004; Rost et al, 2005 e Moore, 1997). Segundo Abelha 

(2014), a depressão pode e deve ser identificada e tratada na atenção primária, e, para 

tanto, as campanhas de conscientização são essenciais, envolvendo não apenas os 

profissionais de saúde, como também a população em geral, incentivando a busca por 

ajuda. Tendo em vista que o custo da depressão é muito elevado, não apenas em termos 

de perda monetária, mas em todos os aspectos da vida social dos pacientes, vencer os 

preconceitos e estimular a procura por tratamentos são necessidades urgentes na saúde 

pública brasileira. 

 

1.7.1 – TRANSTORNOS MENTAIS E TRABALHO  

 

No contexto da gestão empresarial, Santos et al (2006) afirmam que a gestão de 

pessoas nas organizações ganhou notoriedade a partir do momento em que o 

comportamento humano passou a integrar o caráter intrínseco dos negócios tornando-se 

elemento de diferenciação e potencializando as vantagens competitivas das empresas. 

Assim sendo, é necessária reflexão sobre a interdisciplinaridade entre as áreas saúde 

mental no trabalho e gestão de pessoas, pois os profissionais dessa gestão são igualmente 

desafiados a superar a atuação fragmentada através da aproximação e do estreitamento do 

diálogo com outros profissionais buscando interações que possibilitem o aprendizado e 

um salto qualitativo em suas práticas profissionais. 

Os transtornos mentais possuem relação complexa com o trabalho. Devido ao 

lugar de destaque que o trabalho ocupa na vida das pessoas como fonte de garantia de 

subsistência e posição social, o desemprego causa sofrimento psíquico, por ameaçar a 

subsistência do trabalhador, e sentimentos de angústia, desânimo e desesperança. O 

trabalho ocupa em espaço fundamental no investimento afetivo das pessoas. Por isso, o 

trabalho satisfatório determina prazer, bem estar e saúde, enquanto o trabalho desprovido 

de significado, não reconhecido ou com ameaças à integridade física e/ou mental causa 

sofrimento psíquico (Jardim et al, 2010). Na perspectiva da saúde ocupacional, as 

síndromes psiquiátricas orgânicas relacionadas com o trabalho, incluem 
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neurointoxicações agudas ou crônicas, associados a exposição ocupacional a agentes 

químicos tais como mercúrio, sulfeto de carbono, manganês, sulfeto de hidrogênio, 

brometo de metila, tolueno e outros solventes orgânicos, caracterizados por 

comprometimento do comportamento (irritabilidade, nervosismo e inquietação), da 

memória e da cognição evoluindo de forma insidiosa e podendo ter evolução crônica e 

incapacitante. As síndromes psiquiátricas não orgânicas relacionadas com o trabalho são 

relacionadas a fatores psicossociais e organizacionais. Os estressores psicossociais do 

trabalho são: excesso de papéis e responsabilidades, pressão de tempo, trabalho repetitivo, 

conflito de papéis, falta de apoio social por parte da chefia e colegas, longas jornadas de 

trabalho, trabalho em turnos e outros. Outros fatores como o assédio moral, o assédio 

sexual e exposição à violência no local de trabalho são associados ao agravamento de 

transtornos mentais (Camargo, 2010). Atividades socialmente desprestigiadas por 

envolverem atos e materiais considerados desagradáveis ou repugnantes, como é o caso 

de contato com cadáver, esgoto e lixo; atividades em que a tensão gerada é constante e 

elevada, especialmente quando não ocorre apoio social e reconhecimento, destacando-se 

atividades perigosas, grande densidade da atividade mental, trabalho monótono, 

isolamento e afastamento prolongado do lar podem estar relacionados às doenças mentais 

(Seligmann-Silva, 2003). Mudanças no trabalho, tais como downsizing, incertezas sobre 

o emprego e desequilíbrio entre vida pessoal e profissional podem, em associação com 

fatores individuais, contribuir com a depressão (Bilsker et al, 2005). Não há consenso a 

respeito da relação de causalidade entre o trabalho e os transtornos mentais. Seligmann-

Silva (1995) afirma que apesar de não haver consenso da causalidade com o trabalho, 

existe uma concordância do papel etiológico do trabalho, mas não a respeito do modo 

como se exerce a conexão trabalho/psiquismo de forma suficiente a permitir um quadro 

teórico. 

Sanderson e Andrews (2006) realizaram revisão sistemática dos estudos 

descritivos e de epidemiologia social dos transtornos mentais entre trabalhadores. Os 

autores encontraram evidências que as doenças mentais mais frequentes entre 

trabalhadores são a depressão e as fobias simples e que os transtornos depressivos e de 

ansiedade apresentaram uma maior relação com o presenteísmo do que com o 

absenteísmo. Observaram também que um ambiente psicossocial desfavorável no 

trabalho é um fator de risco para sintomas depressivos e ansiosos. Dentre as 

características específicas do trabalho, observaram que: atividades com elevada demanda 
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e com baixo controle eram associados ao estresse e ao risco do adoecimento mental, sendo 

que o suporte e a integração social amenizavam esse efeito; situações em que há uma 

percepção de desequilíbrio entre esforço e recompensa no trabalho apresentavam risco 

psiquiátrico importante, principalmente entre homens; e que uma nova dimensão 

psicossocial do trabalho recentemente explorada, a justiça organizacional (justiça nos 

procedimentos, compreendendo a participação no processo de tomada de decisão, e 

justiça nos relacionamentos, compreendendo o tratamento educado e respeitoso por parte 

da chefia imediata), tem relação com os transtornos mentais, sendo que uma baixa justiça 

tanto nos procedimentos quanto nos relacionamentos são associados com um maior risco 

de sintomas significativos de depressão e ansiedade entre mulheres e que apenas a baixa 

justiça nos procedimentos representava um maior risco entre homens. Os autores 

concluem que intervenções visando a redução dos riscos à saúde mental no trabalho são 

um importante complemento para outras intervenções que tenham como objetivo a 

redução do impacto da depressão e da ansiedade nos ambientes de trabalho. 

Tem havido crescente preocupação com a questão do assédio moral nos ambientes 

de trabalho, com diferentes denominações nos diversos países (mobbing, mistreatment, 

bossing, work abuse, bullying, emotional abuse, harcelement moral, maltrato 

piscologico, acosso moral, harcelement psiychologique, dentre outros). Segundo a OMS 

(2003), é uma forma de abuso com os empregados a partir de comportamentos antiéticos, 

levando à vitimização do trabalhador. Trata-se de um problema antigo, crescente em todo 

o mundo, que ocorre em todos os ramos de atividade econômica, ainda pouco conhecido, 

subestimado e que pode trazer consequências negativas para a saúde e para a qualidade 

de vida dos indivíduos. Há um forte componente cultural associado, sendo esse contexto 

muito variável entre diferentes países. De acordo com a European Agency For Safety And 

Health At Work (2002), o assédio moral é definido como um comportamento pouco 

razoável, visando humilhar, vitimizar, minar e ameaçar, direcionado a um ou a um grupo 

de empregados e que pode criar riscos à saúde e à segurança. No Brasil, Barreto (2000) 

pesquisou o assédio moral entre 2.072 trabalhadores das indústrias química, plásticos, 

farmacêuticos e cosméticos, dos quais das quais 42% declararam ter sofrido repetitivas 

humilhações no trabalho. Segundo a OMS (2003), há diferenças entre o conflito normal 

e o assédio moral. Algum grau de competitividade é um componente normal e útil para 

os indivíduos atingirem seus objetivos no trabalho, sendo que o assédio se caracteriza por 

serem ações antiéticas e contraproducentes para todos os envolvidos. Diversos efeitos à 
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saúde são descritos, sendo ainda desconhecido quantas vítimas desenvolverão problemas 

de saúde. Os efeitos podem ser psicopatológicos (depressão, ansiedade, reações de medo, 

insônia, insegurança, pesadelos recorrentes, irritabilidade e distúrbios de concentração), 

psicossomáticos (hipertensão arterial, crises de asma, taquicardia, dermatites, palpitações, 

alopecia, enxaqueca, artralgias, dores musculares e dispepsia) e comportamentais 

(agressividade, transtornos alimentares, uso de álcool e outras drogas e isolamento 

social). Diversos prejuízos para as organizações também são descritos: custos com 

benefícios por incapacidade e aposentadorias precoces, danos à imagem da empresa, 

redução de produtividade, perdas na qualidade de produtos e serviços, perda de 

empregados qualificados, aumento do absenteísmo, custos com processos judiciais, perda 

da motivação e da criatividade dos empregados, deterioração do clima organizacional e 

custos com reposição de pessoal. A OMS recomenda que as organizações viabilizem 

sistemas de prevenção do assédio moral com a cooperação de todas as partes envolvidas, 

tais como gestores das empresas, profissionais de recursos humanos, entidades sindicais 

representativas, profissionais de saúde e segurança do trabalho, supervisores e 

empregados; e sugere os seguintes métodos preventivos: 

• Prevenção primária: Sensibilização e educação dos gestores e demais funcionários, 

políticas corporativas contra o assédio moral e códigos de ética corporativos. 

• Prevenção secundária: Disponibilizar pessoas para atuar como confidentes e 

utilização de mediadores para a solução de conflitos. 

• Prevenção terciária: diagnóstico precoce dos efeitos à saúde e criação de grupos de 

apoio. 

Segundo Bucasio et al (2005), outro tema importante no contexto saúde mental e 

trabalho é o grupo de transtornos do estresse pós-traumático (TEPT) em função da 

violência urbana e da ocorrência relacionada com o trabalho. Um evento traumático é 

definido situações em que o indivíduo vivencia perigo de morte ou lesão grave nas quais 

há a vivência de medo e sensação de impotência (Connor et al, 2003). No TEPT, a 

recorrência de memórias vívidas, incontroláveis, na forma de flashbacks ou pesadelos, 

sinaliza no sentido de uma memorização defeituosa da situação traumática. Desde as 

descrições originais dos anos 80, evoluiu como uma síndrome bem definida, diferente de 

outras reações ao estresse pela persistência e intensidade dos seus sintomas (Kapczinski 

et al, 2003). Esse grupo se caracterizada por uma tríade de sintomas: (1) revivescência do 
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trauma; (2) esquiva a estímulos que relembrem o trauma e distanciamento afetivo; e (3) 

hiperestimulação autonômica e sintomas intrusivos e dissociativos de intensidade 

significativa (Bucasio et al, 2005). Podem ocorrer diversas manifestações psiquiátricas 

ao longo do tempo (depressão, transtornos de ansiedade, dependência química e 

raramente, transtorno de personalidade e sintomas de esquizofrenia) assim como diversas 

comorbidades físicas e transtorno somatoforme (Connor, 2003). 

 

1.8 – Impacto das doenças físicas e dos transtornos mentais 

 

As doenças crônicas são medidas por prevalência e mortalidade. Contudo, a 

mortalidade fornece um quadro incompleto da carga de doença (Schmidt et al, 2011). Por 

esse motivo, a medida de carga da doença, proposta por Murray e Lopez (1994) associa 

o número de Anos Perdidos Por Incapacidade (API) ou Years Lived with Disability (YLD) 

com os Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) ou Years of Life Lost (YLL) em 

consequência de mortalidade precoce, resultando no conceito de Anos de Vida Ajustados 

por Incapacidade (AVAI) ou Disability-Adjusted Life Years (DALY), que pode ser 

resumido pela fórmula:  

AVAI = API + APVP (ou DALY = YLD + YLL) 

Esse indicador de carga da doença tem a vantagem de unir uma medida de 

morbidade a uma de mortalidade e, portanto, permitir avaliar a gravidade de doenças 

altamente incapacitantes, mas que possuem baixa letalidade (Monteiro, 2004). 

Bloom et al (2011) estimaram o impacto econômico total das doenças crônicas no 

mundo. Esse impacto resulta da combinação do custo com assistência médica e 

produtividade perdida por mortes precoces e redução da capacidade para o trabalho. O 

impacto total estimado foi de U$ 47 trilhões entre 2011 e 2030, sendo que desse total 

cerca de U$ 32 trilhões são atribuíveis a doenças cardiovasculares e transtornos mentais. 

O valor estimado desse impacto representou 75% do PIB mundial no ano de 2010 e esse 

valor representava um montante de dinheiro suficiente para erradicar a pobreza inferior a 

U$ 2,5 por dia de dois bilhões e meio de pessoas em todo o mundo por um prazo superior 

a cinquenta anos. 

 

1.8.1 – Impacto das doenças físicas 
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Dados do Global Burden of Disease Study 2016, da OMS, mostram uma redução 

global do total de DALYs atribuíveis a doenças infeccionas, materno-infantis e 

nutricionais e um crescimento das DALYs atribuíveis às DCNT. As três doenças crônicas 

que mais causaram DALYs foram doença coronariana (175 milhões de DALYs), doença 

cerebrovascular (116 milhões de DALYs) e dor lombar/cervical (87 milhões de DALYs), 

as quais responderam por 16% do total de DALY (GBD 2016 DALYs and Hale 

Collaborators, 2017). 

Apesar de mais frequentes entre idosos, as doenças crônicas também afetam uma 

parcela significativa da população economicamente ativa e, em países de rendas baixa e 

média (como o Brasil), cerca de 75% da incapacidade associada a essas patologias ocorre 

na população entre 15 e 69 anos de idade com impactos negativos na capacidade 

produtiva e na renda. Nos países em desenvolvimento, as famílias que possuem membros 

com doenças crônicas frequentes são obrigadas a mobilizar e realocar seus recursos 

produtivos para lidar com a situação de diversas formas, com consequências econômicas 

negativas em longo prazo, o que pode ajudar a perpetuar iniquidades sociais (Banco 

Mundial, 2007b). 

Estudos com a metodologia da World Mental Health Initiative em diversos países 

avaliaram o impacto das doenças crônicas em dias com limitação total para as atividades 

habituais (days out of role). Alonso et al (2011) avaliaram dados de 24 países e 

observaram que em média, a presença de uma doença física esteve associada, em média, 

a 23,7 dias com limitação total por ano. Benjet et al (2013) observaram que no México, a 

presença de uma doença física era associada a 14,3 dias anuais com limitação total. Dor 

crônica e doenças cardiovasculares foram as doenças associadas à maior quantidade de 

dias com limitação. Na Irlanda do Norte (Ennis et al, 2016), a presença de uma doença 

física era associada a 41,5 dias anuais com limitação total. Dor crônica e doenças 

cardiovasculares também foram as doenças associadas à maior quantidade de dias com 

limitação. Em Cingapura (Abdin et al, 2016), a presença de uma doença física era 

associada a 9,7 dias anuais com limitação total. Dor crônica e doenças cardiovasculares 

também foram as doenças associadas à maior quantidade de dias com limitação. Na 

África do Sul (Mall et al, 2015) a presença de uma doença física esteve associada a 15,5 

dias anuais com limitação total. Doenças reumáticas, dor crônica e doenças 

cardiovasculares foram as doenças associadas à maior quantidade de dias com limitação. 
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Em Portugal (Cardoso et al, 2017), a presença de uma doença física era associada a 24 

dias anuais com limitação total. Câncer e dor crônica foram as doenças associadas à maior 

quantidade de dias com limitação. 

Andrade et al (2013) estudaram o número de dias com limitação total por doenças 

físicas crônicas em uma amostra censitária da população da região metropolitana de São 

Paulo e os resultados mostraram que as doenças crônica além muito prevalentes estão 

significativamente associadas à dias com limitação total. A presença de alguma doença 

física esteve associada 19,8 dias adicionais por ano com limitação total. As síndromes 

dolorosas crônicas, além da elevada prevalência, foram o grupo de patologias que mais 

contribui para a ocorrência de incapacidade tanto no nível individual quanto para a 

sociedade. Artrite e doenças digestivas também tiveram importante impacto nos dias 

perdidos. As doenças cardíacas e respiratórias, apesar da elevada prevalência, tiveram 

pouco impacto nos dias perdidos após correção para comorbidade. 

Utilizando a metodologia do cálculo de AVAI, Friedman et al (2004) estimaram 

o impacto de doenças físicas e transtornos mentais para a população mundial de 

empregados da General Motors entre os anos de 1994 e 1998. Os autores observaram que 

as doenças crônicas foram as 10 principais causas de AVAIs. Nos anos do estudo, 245.844 

AVAIs foram perdidos pelas seguintes doenças: coronariopatia, câncer de pulmão, AVC, 

DPOC, diabetes e outros tipos de câncer. Os autores concluem que a carga das doenças 

poderia ser reduzida com intervenções direcionadas para os fatores de risco para as 

doenças observadas. 

Estudo sobre a carga de doença no Brasil (Schramm, et al, 2004), que utilizou 

dados de 1998, mostrou que as doenças crônicas foram responsáveis por 66% de DALYs, 

doenças infecciosas, maternas e perinatais e deficiências nutricionais foram responsáveis 

por 24%; e causas externas, por 10%. Dentre as doenças crônicas, destacaram-se 

transtornos neuropsiquiátricos (19%), doenças cardiovasculares (13%), doenças 

respiratórias crônicas (8%), tumores malignos (6%), doenças osteomusculares (6%) e 

diabetes (5%). 

Estimativas conservadoras para o Brasil sugerem que a perda da força de trabalho 

e a diminuição das poupanças familiares resultantes de três doenças crônicas (acidente 

vascular cerebral, diabetes e doenças cardíacas) levaram a uma perda na economia 

brasileira de U$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015 (OMS, 2009 e Abegunde et al, 2007). 



36 

 

 

 

Não há estudos que avaliaram os impactos decorrentes do absenteísmo, 

aposentadorias e perdas de produtividade relacionadas às DCNT no país (Malta et al, 

2006). No entanto, há evidências do aumento da prevalência de diversas doenças, tais 

como diabetes e hipertensão. Em estudo sobre as repercussões destas patologias na 

concessão de auxílios-doença e de aposentadorias por invalidez no INSS - Instituto 

Nacional da Seguridade Nacional, Moura (2005) demonstrou que, em Recife, no período 

de 2000 a 2002, as DCNT foram responsáveis por 34,9% dos auxílios doença e 53,4% 

das aposentadorias por invalidez. 

Os pobres no Brasil sofrem uma carga ainda maior. Eles são mais afetados pelas 

doenças contagiosas, assim como pelas não transmissíveis. Essa carga dupla ajuda a 

propagar o ciclo da pobreza. As DCNT são consideradas equivocadamente como 

“doenças de riqueza” por estarem associadas à urbanização e à modernização. Contudo, 

a associação entre DCNTs e pobreza é importante. Tal associação pode ocorrer pela maior 

prevalência de fatores de risco, como o tabagismo, ou pelo menor acesso a tratamentos 

adequados. Com isso, a doença pode progredir mais rapidamente e o fato de lidar com ela 

pode colocar a família em uma situação de pobreza ainda maior. As relações entre pobreza 

e DCNTs devem ser consideradas na formulação de políticas públicas de saúde (Banco 

Mundial, 2005). 

 

1.8.2 – Impacto dos transtornos mentais 

 

De acordo com o Global Burden of Disease Study 2016, os transtornos mentais 

não estão entre as 10 principais causas de DALY. Contudo, houve crescimento de 46% 

do número de DALY causados por esses transtornos entre 1990 e 2016. Transtornos 

mentais foram consistentemente mostrados como a principal causa dos YLD em todo o 

mundo, com carga presente em ambos os sexos e ao longo da vida. Também estão 

associados à mortalidade prematura, embora essa associação não seja refletida nas 

estimativas de YLL, pois raramente são consideradas como a causa direta da morte. As 

taxas de tratamento permanecem muito baixas, e mesmo em países desenvolvidos, nos 

quais a cobertura do tratamento aumentou, a prevalência dos transtornos mais comuns 

não mudou. Para reduzir a carga desses transtornos, uma melhor oferta de tratamento deve 

incluir um foco na qualidade da intervenção (GBD 2016 DALYs and Hale Collaborators, 

2017).  
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Dentre as causas de carga da doença excluindo a mortalidade (YLD), esses 

transtornos foram a principal causa, representando 149,97 milhões de YLD, com 

crescimento de 16,1% entre 2005 e 2015. Desse total, os transtornos depressivos foram a 

principal causa, causando 52,2 milhões de YLD, seguido pelos transtornos de ansiedade, 

causando 24,6 milhões de YLD (GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence 

Collaborators). 

Os transtornos mentais estão entre as principais causas de incapacidade para o 

trabalho, com tendência de crescimento nos últimos anos, e os tempos de afastamento são 

mais longos na comparação com outras patologias. A presença de ansiedade e depressão 

em pessoas que recebem benefício por incapacidade aumenta probabilidade de que esse 

benefício se transforme em aposentadoria por invalidez permanente (Barbosa-Branco et 

al, 2012; Mykletun et al, 2006; Bültmann et al, 2008 e Manninen et al, 1997). 

A importância dos transtornos depressivos como causa de carga da doença em 

adultos também foi demonstrada em estudo conduzido pela OMS envolvendo 245.404 

participantes de sessenta países dos cinco continentes (Moussavi et al, 2007). Foram 

analisados dados referentes à saúde, determinantes da saúde e efeitos da depressão e de 

algumas doenças físicas crônicas (angina, doenças reumáticas, asma e diabetes). As 

patologias tiveram sua prevalência determinada por questionários específicos e as 

medidas dos impactos sobre a saúde foram construídas a partir de protocolos específicos. 

Os objetivos dos pesquisadores era determinar como os decrementos na saúde associados 

à depressão podem ser comparados aos associados a outras doenças crônicas e qual o 

efeito adicional que essas patologias acarretam a pessoas sofrendo de depressão. Os 

resultados demonstraram que a depressão tem o maior efeito na piora dos escores de saúde 

quando comparado com as outras patologias e que aqueles com depressão associada a 

uma ou mais doenças crônicas físicas apresentavam os piores escores gerais de saúde. 

Para os autores, esses resultados evidenciam a necessidade de se colocar a depressão 

como uma prioridade em saúde pública visando reduzir o impacto e a incapacidade, bem 

como melhorar a saúde das populações de uma forma geral. 

Em 2008, os transtornos mentais representaram 10,7% do total de benefícios 

auxílio-doença concedidos, com prevalência de 45,1 benefícios para cada 10.000 

trabalhadores. O grupo dos transtornos depressivos foi o de maior prevalência: 42,9% 

(Barbosa-Branco et al, 2012). 
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De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social (Brasil, 2017), em 

2016 o grupo F da CID-10 (Transtornos mentais e comportamentais) representou 9% do 

total de benefícios temporário por incapacidade, que representam afastamentos superiores 

a 15 dias. Em 2014 e 2015, de acordo com a mesma fonte, foi responsável 

respectivamente por 8,9% e 8,4% do total de benefícios concedidos. 

A prevalência dos transtornos mentais dentre os benefícios por incapacidade 

concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, foi estudada por Barbosa-Branco et 

al (2013). Entre 1999 e 2002 foram concedidos 270.382 benefícios por doença mental e 

comportamental para uma população média de 17.183.827 vínculos empregatícios, 

resultando numa prevalência de benefícios por doença mental de 15,73 por 1000 vínculos 

no período. Dentre as doenças mentais, as mais frequentes foram os transtornos do humor 

(47,5%), o grupo da esquizofrenia (transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes), 

correspondendo a 20,7%, dependência química (13,5%) e os transtornos de ansiedade 

(12,4%). Ao avaliar o comportamento anual do número absoluto de benefícios decorrente 

de doença mental ao longo do período analisado, foi observado um aumento em todos os 

grupos. 

Silva-Junior e Fisher (2014) realizaram estudo sobre a evolução da concessão de 

benefícios previdenciários por transtornos mentais e observaram que entre 2008 e 2011 

houve um aumento médio de 0,3% ao ano de novas concessões e que tais patologias foram 

a terceira causa de afastamentos do trabalho, com uma incidência média de 9,3% ou 

34,9/100.000 segurados. 

Estudos com a metodologia da World Mental Health Initiative em diversos países 

avaliaram o impacto dos transtornos mentais em dias com limitação total para as 

atividades habituais (days out of role) na população geral. Alonso et al (2011) avaliaram 

dados de 24 países e observaram que em média, a presença de um transtorno mental 

esteve associada 31,3 dias com limitação total por ano, superior ao associado com as 

doenças físicas (23,7 dias). Ennis et al (2016) observaram que na Irlanda do Norte, a 

presença de algum transtorno mental esteve associada a 63,3 dias com limitação total em 

um ano e os transtornos de ansiedade foram os transtornos associados a um maior número 

de dias, o que poderia ser relacionado à exposição à violência em virtude do conflito 

religioso que o país enfrentou na segunda metade do século XX. Mall et al (2015) 

verificaram que na África do Sul a presença de um transtorno mental esteve associada a 

23,6 dias anuais com limitação total, número superior aos 15,5 dias associados à presença 
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da alguma doença física. Benjet et al (2013) observaram que no México, a presença de 

algum transtorno mental esteve associada a 17,3 dias anuais com limitação total, número 

próximo aos 14,3 dias observados na presença de alguma doença física. Em Portugal 

(Cardoso et al, 2017), a presença de algum transtorno mental era associada a 21,6 dias 

anuais com limitação total, número próximo aos 24 dias observados na presença de 

alguma doença física. Em Cingapura (Abdin et al, 2016), a presença de alguma transtorno 

mental esteve associada a 12,9 dias com limitação total, superior aos 9,7 observados na 

presença de alguma doença física. 

Dois estudos prévios avaliaram o impacto dos transtornos mentais no estudo São 

Paulo Megacity. Andrade et al (2013) estudaram o número de dias perdidos por doenças 

físicas e transtornos mentais comuns em uma amostra censitária da população da região 

metropolitana de São Paulo. Os resultados mostraram que proporção de inquiridos com 

doenças físicas foi de mais de duas vezes maior que a proporção de pessoas com 

transtornos mentais. Contudo, aqueles com transtornos mentais comuns referiram 50% 

mais dias perdidos do que os com doenças físicas. Os transtornos de ansiedade e do humor 

estavam significativamente associados a dias perdidos e, juntos, responderam por um 

terço do impacto total para a sociedade. A presença de algum transtorno mental esteve 

associado a 30,1 dias adicionais com limitação total por ano, muito superior aos 19,8 dias 

associados à presença de alguma doença física. França (2012) estudou absenteísmo e 

presenteísmo por transtornos mentais, não considerando doenças físicas e comorbidade, 

em trabalhadores. Em doze meses, algum transtorno mental foi associado a 33,7 dias de 

absenteísmo, 72,8 dias com funcionamento quantitativo reduzido, 73,3 dias com 

funcionamento qualitativo reduzido, 76,5 dias com esforço extremo e 125,9 dias de perda 

total de trabalho em 12 meses. Transtornos de impulso-controle e abuso ou dependência 

química foram associados com mais dias absenteísmo, presenteísmo e total de dias 

perdidos no nível individual e tiveram maior odds ratio com absenteísmo. Transtornos de 

impulso-controle e os transtornos de humor apresentaram maior Odds Ratio com o 

presenteísmo. No nível social, em doze meses, a presença de algum transtorno mental foi 

associada a 689,8 dias de absenteísmo, 1.886,8 dias de presenteísmo e um total de 2.577,1 

dias perdidos. O custo total anual da perda de produtividade foi estimado em US $ 1,1 

bilhão por ano. 

Asami et al (2015) estudaram o impacto de depressão entre 17.820 trabalhadores 

japoneses e observaram associação da presença de depressão avaliada pelo PHQ-9 
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(Patient Health Questionnaire-9) com absenteísmo e presenteísmo, em especial nos casos 

de maior gravidade, sendo o maior impacto no presenteísmo. Os autores sugerem que é 

necessária a detecção precoce, o encaminhamento e o tratamento da depressão nos locais 

de trabalho. 

Wang e Gorenstein (2014) estudaram a percepção da depressão em trabalhadores 

brasileiros para investigar os impactos na produtividade e o gerenciamento do transtorno 

nos locais de trabalho. Cerca de um em cada cinco trabalhadores referiu ter sido 

diagnosticado com depressão por algum médico em algum momento. Desses, 73,5% 

permaneceu trabalhando e cerca de 60% relataram impacto negativo na produtividade. 

Cerca de metade referiu impacto negativo em funções cognitivas como concentração, 

memória e tomada de decisão. Dos que se afastaram do trabalho, o tempo médio de 

afastamento foi 65,7 dias. Os gestores subestimaram a duração dos afastamentos por 

depressão (29,5 x 65,7 dias). Os autores concluem que a identificação dos sintomas e 

manejo dos casos deve ser uma prioridade na gestão da saúde do trabalhador. 

No ambiente corporativo, diversos estudos mostraram o impacto dos transtornos 

mentais sobre a produtividade, em especial a depressão. Stewart et al (2003a) avaliaram 

tempo produtivo perdido por absenteísmo e presenteísmo entre trabalhadores que sofrem 

de depressão. Os resultados mostraram que aqueles com depressão apresentaram um 

tempo produtivo perdido significativamente maior de que os sem depressão (em média 

5,6 horas por semana contra 1,5 horas) e que 81% do tempo perdido era devido ao 

presenteísmo. O custo global das perdas por depressão para a economia americana foi 

estimado em U$ 31 bilhões por ano, excluindo-se os custos com benefícios por 

incapacidade (Long Term Disability Benefit). 

Com a hipótese de que trabalhadores que sofrem de depressão estão em 

desvantagem no mercado de trabalho, Lerner et al (2004a) realizaram estudo prospectivo 

por seis meses com um grupo de trabalhadores com depressão e com dois grupos controle 

(um grupo sem doença e outro com artrite reumatoide) visando identificar as 

consequências da depressão em relação a perda do emprego, turnover, presenteísmo e 

absenteísmo. Em comparação com o grupo controle, o grupo de trabalhadores com 

depressão (incluindo depressão maior, distimia e ambos) apresentou uma significativa 

maior ocorrência de perda do emprego, mais comorbidades e pior estado de saúde mental. 

Os trabalhadores com depressão, e que permaneceram empregados, apresentaram índices 

de absenteísmo e presenteísmo significativamente mais elevados que os outros grupos. 
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 Segundo Burton et al (2008), os transtornos depressivos são um importante 

problema de saúde no trabalho, responsáveis por significativos custos com assistência 

médica, absenteísmo e presenteísmo. O profissional de saúde ocupacional deve estar 

preparado para responder a essa situação da mesma forma que deve ser capaz de 

responder às demandas mais tradicionais em saúde ocupacional, tais como as de 

exposições ocupacionais, prevenção de doenças transmissíveis e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho. Uma resposta integrada inclui formar parcerias 

com outras áreas da empresa (recursos humanos, programa de apoio pessoal e outros), 

medir o impacto da doença e liderar intervenções que envolvam gestão da incapacidade 

para o trabalho (programa de retorno ao trabalho), plano de saúde, políticas corporativas 

e ações de educação que visam sensibilizar, conscientizar e eliminar os estigmas em torno 

das doenças mentais. 

 Goetzel et al (2002) afirmam que as empresas estão cada vez mais preocupadas 

com crescentes custos dos cuidados com a saúde mental e querem saber se esses gastos 

melhoram a saúde dos trabalhadores e se há um retorno em aumento da produtividade. A 

literatura sugere que indivíduos deprimidos representam custos significativos para os 

empregadores pelo impacto sobre a produtividade. Embora não haja evidências 

conclusivas, ainda que os custos com assistência médica diminuam quando depressão é 

eficazmente tratada, há evidências crescentes de que ocorrem ganhos de produtividade 

como consequência de um tratamento efetivo, o que pode compensar o custo do 

tratamento. 

 Uma característica da depressão é a existência de comorbidades com outras 

patologias físicas e mentais e a sinergia do efeito da depressão e dessas comorbidades nas 

restrições para o trabalho e nos decrementos no desempenho dos trabalhadores (Kessler 

et al, 2008). Os autores realizaram um estudo em uma grande empresa de tecnologia da 

informação com cerca de 20.000 empregados analisando dados de assistência médica e 

benefício farmácia. Foram avaliados dados de absenteísmo, presenteísmo e diversas 

doenças (doenças mentais, cardíacas, diabetes, osteomusculares, respiratórias, mentais, 

cefaleia, obesidade, distúrbios do sono, fadiga crônica e outras). Os resultados mostraram 

que a depressão isoladamente teve maior impacto sobre o desempenho dos empregados 

em comparação com todas as outras patologias e foram compatíveis com diversos outros 

estudos mostrando que a depressão é uma das patologias com maior impacto sobre a 

produtividade. Além disso, diversas outras patologias exacerbaram o efeito da depressão, 
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mas não tiveram o mesmo efeito isoladamente. Os autores ressaltam o impacto da 

depressão sobre a produtividade em associação a diversas outras patologias frequentes na 

população geral e que esses casos podem ser objeto de ações de suporte específicas 

visando aumentar a relação custo-efetividade dos programas de apoio e tratamento dos 

transtornos mentais. 

 

1.9 – Revisão não sistemática sobre absenteísmo e presenteísmo 

 

 Para este projeto de pesquisa, foi realizada uma revisão não sistemática dos 

estudos originais na literatura que avaliaram o impacto das doenças físicas e dos 

transtornos mentais na limitação total ou parcial para o trabalho. Foram pesquisadas as 

bases BioMed Central e MEDLINE, considerando o período desde a criação dessas bases 

até 31 de outubro de 2017. Os descritores e seus respectivos termos utilizados para as 

pesquisas nas bases de dados eletrônicas foram localizadas na lista Medical Subject 

Headings (MeSH Terms). Os descritores utilizados foram Absenteeism, Presenteeism, 

Work Performance, Work Limitation, Mental Disorder e Chronic Disease. Dentro de cada 

linha foi utilizada a lógica booleana com os operadores “AND” e “OR” visando 

identificar estudos que mostrasses a associação entre doenças crônicas e transtornos 

mentais com os desfechos absenteísmo e/ou presenteísmo. Na base de dados Scielo foi 

realizada pesquisa similar com os descritores em português localizados na base DeCS - 

Descritores em Ciências da Saúde (absenteísmo, presenteísmo, doença crônica e 

transtorno mental) para que estudos realizados no Brasil fossem considerados. Foram 

considerados os estudos que mostrassem a prevalência de absenteísmo e/ou presenteísmo 

assim como os que avaliaram a relação entre os desfechos absenteísmo e/ou presenteísmo 

e doenças físicas e/ou transtornos mentais. Outros estudos relevantes, conhecidos 

previamente pelo pesquisador ou encontrado dentre as referências dos artigos avaliados, 

também foram incluídos. Desfechos não relacionados com o objetivo do presente estudo, 

tais como custo com assistência médica, não foram considerados para a revisão. 
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Tabela 1 – Revisão não sistemática sobre absenteísmo e presenteísmo 

 

Fonte Local 
Desenho 

População 

Desfecho(s) 

Doença(s) 
N Principais achados 

Nogueira 

e Laurenti, 

1975 

São 

Paulo, SP, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

Absenteísmo  

Todas 
3.166 

Prevalência de absenteísmo: 40,8% em homens e 

57,5% entre mulheres. 

Absenteísmo discretamente maior em mulheres, em 

virtude de patologias ginecológicas. 

Quick e  

Lapertosa, 

1982 

Belo 

Horizonte

, MG, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

Absenteísmo 

Todas 
10.112 

44% dos trabalhadores apresentaram absenteísmo 

As principais causas de afastamento foram os 

transtornos mentais, doenças respiratórias e 

traumatismos. 

Yano e  

Santana, 

2012 

Salvador 

BA, 

Brasil 

Transversal 

Trabalhadores 

da indústria 

Absenteísmo 

Todas 
3.403 

Prevalência global de absenteísmo: 13,5%. Maior 

prevalência de absenteísmo em trabalhadores da 

indústria associada à percepção do trabalho como 

perigoso, autopercepção ruim da saúde e antecedente 

de acidente de trabalho. 

Silva et al, 

2008 

Minas  

Gerais, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de um banco 

estatal 

Absenteísmo 

Todas 
8.156 

Principais causas de absenteísmo: doenças 

osteomusculares, transtornos mentais e traumatismos. 

Transtornos do humor foram a principal causa de 

afastamento dentre os transtornos mentais. 

Oenning 

et al, 2012 

Estados 

do Norte/ 

Nordeste, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

da área de 

serviços de 

uma indústria 

de petróleo 

Absenteísmo 

Todas 
696 

Em um período de 3 anos, 78,9% dos trabalhadores 

apresentaram alguma licença médica e cada 

trabalhador apresentou 3,3 episódios. Os 

afastamentos tiveram uma duração de média 6,6 dias 

(desvio padrão de 9,8). 

As patologias associadas a um maior número de dias 

perdidos foram doenças osteomusculares, 

traumatismos e transtornos mentais. 

Isosaki, 

2003 

São 

Paulo, SP, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de serviço de 

Nutrição e 

Dietética de 

hospitais 

Absenteísmo 

Todas 
285 

Principais causas de absenteísmo: doenças 

osteomusculares, doenças do aparelho digestivo e 

doenças respiratórias. 

Camarão 

et al, 2013 

São Luís, 

MA, 

Brasil 

Descritivo  

Servidores do 

INSS 

Absenteísmo 

Todas 
422 

Principais causas de absenteísmo: doenças 

osteomusculares, transtornos mentais e neoplasias. 

Simões e 

Rocha, 

2014 

Minas 

Gerais, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

florestal 

Absenteísmo 

Todas 
883 

Prevalência global de absenteísmo: 54% em um ano. 

Principais causas de absenteísmo: doenças 

osteomusculares, doenças respiratórias e 

traumatismos. 

Santana et 

al, 2016 

Curitiba, 

PR, Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de um hospital 

Absenteísmo 

Transtornos 

Mentais 

55 

Os episódios depressivos foram responsáveis por 

53% e os transtornos de ansiedade por 21% dos 

afastamentos por TMs. 

Transtorno bipolar e episódio maníaco causaram uma 

média de 10 dias de afastamento em um ano, 

seguidos por episódios depressivos (7,4 dias), reação 

ao estresse (5,7) e transtornos de ansiedade (2,5). 

Leão et al, 

2015 

Goiânia, 

GO, 

Brasil 

Transversal 

Servidores 

municipais 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

28.230 

Prevalência global de absenteísmo: 47,5% em seis 

anos. 

Principais causas de absenteísmo: doenças 

osteomusculares, transtornos mentais e traumatismos. 

A prevalência de absenteísmo foi maior entre 

mulheres. 

Marques 

et al, 2015 

Goiânia, 

GO, 

Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de enfermagem 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

602 
Principais causas de absenteísmo: doenças 

osteomusculares, transtornos mentais e traumatismos. 

Gehring 

Junior et 

al, 2007 

Campinas, 

SP, Brasil 

Descritivo  

Trabalhadores 

de saúde 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

311 

Índice de frequência de 2,88 afastamentos iniciados 

por empregado/ano e gravidade de 12,27 dias 

perdidos por empregado/ano. 



44 

 

 

 

Santos e 

Matos, 

2010 

Porto 

Alegre, 

RS, 

Brasil. 

Transversal 

Servidores 

municipais 

Absenteísmo, 

considerando 

afastamentos 

superiores a 

15 dias 

Todas as 

doenças 

1.963 

A taxa de absentismo-doença foi de 3,9% em 2004 e 

de 3,7% em 2005. Os transtornos mentais foram as 

doenças que mais afastaram os servidores, com uma 

proporção de 39,59%. Nessa categoria, os 

diagnósticos mais frequentes foram: episódios 

depressivos (12,5%), transtorno bipolar (8,1%), 

episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos 

(7,7%), transtorno depressivo recorrente (7,6%) e 

transtornos pelo uso de álcool (4,7%). 

Sala et al, 

2009 

São 

Paulo, SP, 

Brasil 

Transversal 

Servidores da 

Secretaria de 

Estado da 

Saúde 

Absenteísmo, 

considerando 

afastamentos 

superiores a 1 

dia 

Todas as 

doenças 

58.196 

Prevalência global de afastamentos: 15,9%. Taxa de 

absenteísmo: 2,8%. Média de afastamentos por 

trabalhador: 2,32. 

Afastamentos foram mais frequentes entre homens. 

Principais causas de afastamentos: doenças 

osteomusculares, transtornos mentais e traumatismos. 

Zechinatti 

et al, 2012 

São 

Paulo, SP, 

Brasil 

Coorte (10 

anos) 

Servidores de 

uma 

Universidade 

Federal 

Absenteísmo, 

considerando 

afastamentos 

superiores a 

30 dias 

Todas as 

doenças 

1.176 

Os afastamentos foram mais frequentes entre homens. 

As maiores causas de afastamentos foram as doenças 

osteomusculares e os transtornos mentais. 

As doenças associadas aos maiores períodos de 

afastamento foram câncer, doenças infecciosas e 

transtornos mentais. 

Daniel et 

al, 2017 

Curitiba, 

PR, Brasil 

Descritivo de 

série temporal 

(2010 a 2015) 

Servidores da 

Prefeitura 

Municipal 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

33.389 a 

35.829 

Percentual de dias perdidos variou de 4,9% a 5,2%. 

A duração média dos afastamentos foi de 6,6 dias. 

As principais causas de afastamento foram doenças 

osteomusculares, transtornos mentais e traumatismos. 

Neoplasias e transtornos mentais foram as doenças 

com uma maior duração dos afastamentos. 

Andrade 

et al, 2008 

Vitória, 

ES, Brasil 

Transversal 

Servidores da 

Prefeitura 

Municipal 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

400 

Prevalência de absenteísmo em 2,5 anos: 75%. 

As mulheres tiveram uma prevalência mais elevada e 

estatisticamente significativa do absenteísmo. 

Não houve associação entre sexo e idade com o 

número de dias perdidos. 

As principais causas de absenteísmo foram doenças 

respiratórias, traumatismos, doenças infecciosas e 

transtornos mentais. 

Os afastamentos por transtornos mentais tiveram uma 

duração maior. 

Dewa e 

Lin, 2000 

Ontário, 

Canadá 

Transversal 

População 

geral de 

trabalhadores 

Absenteísmo 

e 

Presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

crônicas 

4.225 

Transtornos mentais e doenças físicas tiveram 

impactos diferentes. As análises de regressão 

mostraram que as doenças físicas estiveram maior 

impacto em absenteísmo e presenteísmo e os 

transtornos mentais tiveram associação com 

presenteísmo. 

De 

Vroome et 

al, 2015 

Holanda 

Coorte (5 anos) 

População 

geral de 

trabalhadores 

(exceto 

autônomos) 

Absenteísmo  

Doenças 

físicas 

crônicas e 

estresse 

22.025 a 

23.788 

Média de dias perdidos por trabalhador: 7,7 dias/ano. 

Não houve variação significativa dos dias perdidos ao 

longo dos anos estudados. 

Principais doenças associadas a dias perdidos: 

doenças osteomusculares, respiratórias e digestivas. 

Vuong et 

al, 2015 

Estados 

Unidos 

Transversal 

População 

geral de 

trabalhadores 

Absenteísmo  

Doenças 

físicas 

crônicas 

39.230 

Quando havia limitação funcional (avaliada por uma 

escala específica), as doenças associadas a mais dias 

perdidos foram AVC e câncer. 

Zhang et 

al, 2016 
Canadá 

Transversal 

População 

geral de 

trabalhadores 

Absenteísmo  

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

crônicas 

28.678 

Em média, cada trabalhador apresentou 1,35 dias 

perdidos por motivo de doença em três meses. 

Em modelo com ajuste para variáveis 

sociodemográficas e comorbidades, as patologias 

mais associadas a dias perdidos foram transtornos de 

humor, doenças cardiovasculares, doenças digestivas, 

dor lombar e câncer. 
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Muto et al, 

1999 

Tóquio, 

Japão 

Transversal 

Trabalhadores 

de 8 empresas 

Absenteísmo, 

afastamentos 

superiores a 6 

dias 

Todas as 

doenças, 

comparando 

transtornos 

mentais com 

todas as 

outras 

patologias 

44.816 

Frequência global de afastamentos: 3%, frequência 

dos afastamentos por transtornos mentais: 0,3%. Os 

transtornos mentais representaram 9,4% do total de 

afastamentos. Todos os dados apresentaram grande 

variação nas diferentes empresas. 

Os transtornos mentais que causaram mais 

afastamentos foram: episódios depressivos, 

transtornos somatoformes e reações ao estresse. 

A duração média dos afastamentos por transtornos 

mentais foi 119,5 dias, mais do que o dobro dos 

afastamentos por outras patologias. 

Jenkins, 

1985 

Londres, 

Inglaterra 

Coorte (2 anos) 

Servidores 

públicos civis 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças e 

morbidade 

por 

transtornos 

psiquiátricos 

menores 

321 

Nenhum afastamento foi diretamente atribuído a 

transtornos mentais. Contudo, a presença de 

transtornos psiquiátricos menores esteve associada a 

maiores índices de afastamento do trabalho. Em 

mulheres, o afastamento esteve relacionado ao 

surgimento de sintomas psiquiátricos entre mulheres 

e entre homens com a severidade dos sintomas. 

Kessler e 

Frank, 

1997 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

mentais 

4.091 

No modelo de regressão linear, todos os transtornos 

mentais foram associados positivamente com 

absenteísmo e presenteísmo. Os coeficientes foram 

maiores para predizer o presenteísmo do que o 

absenteísmo. 

Os transtornos do humor foram associados a maior 

número de dias de absenteísmo e presenteísmo em 

comparação com transtornos de ansiedade e 

dependência química. 

A comorbidade transtorno de ansiedade-transtorno de 

humor esteve mais associada a absenteísmo e a 

comorbidade transtorno de ansiedade-transtorno de 

humor, transtorno de ansiedade-transtorno de humor 

transtorno de ansiedade-dependência química e 

transtorno de ansiedade-transtorno de humor 

transtorno-dependência química ao presenteísmo. 

Lim et al, 

2000 
Austrália 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

mentais 

4.579 

Depressão e transtornos de ansiedade foram 

associados ao presenteísmo e depressão foi associado 

ao absenteísmo. 

A presença de comorbidade entre depressão e 

transtorno de ansiedade esteve associado a mais dias 

de absenteísmo e presenteísmo. 

Todos os transtornos mentais estiveram associados a 

mais dias de presenteísmo em comparação com os 

dias de absenteísmo. 

Tsuchiya 

et al, 2012 
Japão 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

mentais 

530 

Os transtornos mentais não tiveram associação 

significativa com o absenteísmo. Transtornos do 

humor, e dependência química estiveram associados 

ao presenteísmo. 

Stewart et 

al, 2003b 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

Presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

crônicas 

28.902 

Prevalência do absenteísmo: 10%, prevalência do 

presenteísmo 38,3%. 

O presenteísmo foi responsável por 70% do custo 

com redução de produtividade. A redução de 

produtividade foi 30% maior no sexo feminino. 

Burton et 

al, 2004 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

instituição 

financeira 

Presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

crônicas 

16.651 

Prevalência do presenteísmo: 47%. 

A presença de cada doença física ou transtorno 

mental esteve associada a reduções de produtividade 

entre 4 e 5%. 

Algumas doenças físicas não tiveram associação com 

presenteísmo (alergias, asma, câncer, doenças renais 

e osteoporose). 

Depressão, dor lombar e síndrome do cólon irritável 

foram as doenças com maior associação com 

presenteísmo, sendo a depressão a doença com maior 

associação. 
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Adler et 

al, 2006 

Estados 

Unidos 

Coorte (18 

meses) 

Grupos de 

trabalhadores 

com 

transtornos 

mentais, artrite 

reumatoide e 

controles 

saudáveis 

Presenteísmo 

Depressão, 

distimia, 

depressão 

associada a 

distimia e 

artrite 

reumatoide 

572 

Ao longo do acompanhamento, o presenteísmo (todas 

as dimensões) foi maior no grupo com depressão em 

relação ao grupo com artrite reumatoide. 

Comparando o grupo com depressão associada a 

distimia, o presenteísmo foi maior em comparação 

com o grupo com artrite reumatoide, exceto as 

dimensões físicas do trabalho. 

Foi observada correlação significativa entre alteração 

na intensidade dos sintomas depressivos e queda da 

produtividade. Contudo, mesmo os pacientes com 

depressão que tiveram melhora dos sintomas 

mantiveram o presenteísmo maior do que os controles 

saudáveis. 

Silva et al, 

2017 

Cidade do 

Interior 

de São 

Paulo, 

Brasil 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

Presenteísmo 

Sintomas 

cardiovascula

res, 

neuropsíquico

s, 

gastrointestin

ais e 

osteomuscula

res 

1.224 

Prevalência do presenteísmo em 12 meses: 15,6% 

(50,9% de 30,6% da população estudada). 

Houve associação entre sobrepeso, obesidade e 

presenteísmo. 

Foi observado que a prevalência do presenteísmo é 

maior em casos de diabetes, doenças da pele, doenças 

respiratórias e doenças renais. 

Houve associação entre sintomas osteomusculares e 

presenteísmo. 

Bielecky 

et al, 2015 
Canadá 

Transversal 

(em cinco anos 

diferentes) 

População 

geral de 

trabalhadores 

Presenteísmo 

Transtornos 

do humor e 

doenças 

físicas 

crônicas 

11.437 a 

46.829 

Prevalência de presenteísmo: 12,5 a 14,3% 

Todas as doenças estudadas apresentaram associação 

com o presenteísmo, sendo que a lombalgia teve a 

maior associação e a hipertensão a menor. 

A ocorrência simultânea de um transtorno de humor e 

uma doença física teve impacto final no presenteísmo 

menor do que o esperado somando o efeito estimado 

de cada doença isoladamente. 

Warren et 

al, 2011 

Tennessee, 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Enfermeiros e 

farmacêuticos 

Presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

226 

Prevalência do presenteísmo 52,6%, com 13,2% de 

redução de produtividade. 

Dor lombar e cervical, alergias, distúrbios do sono, 

hipertensão arterial, colesterol elevado, doenças 

gastrointestinais, fadiga crônica, enxaqueca, outras 

dores crônicas e doenças renais foram as doenças 

físicas associadas ao presenteísmo. 

Ansiedade e depressão tiveram associação com o 

presenteísmo, principalmente a depressão. 

Goetzel et 

al, 2003 

Estados 

Unidos 

Retrospectivo 

(1997 a 1999) 

Trabalhadores 

de seis grandes 

empresas 

Custo do 

absenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

374.799 

As doenças físicas associadas a custos mais elevados 

por absenteísmo foram as doenças cardiovasculares, 

doenças osteomusculares, doenças 

otorrinolaringológicas e câncer. 

Os transtornos mentais associados a custos mais 

elevados por absenteísmo foram transtorno bipolar e 

depressão. 

Goetzel et 

al, 2004 

Estados 

Unidos 

Retrospectivo 

(1997 a 1999) 

Trabalhadores 

de seis grandes 

empresas 

Custos 

associados ao 

absenteísmo e 

ao 

presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

374.799 

As 10 doenças associadas a custos mais elevados 

foram: alergias, artrite, asma, câncer, depressão, 

diabetes, cardiopatias, hipertensão arterial, 

enxaqueca/cefaleia, e infecções respiratórias. 

Os custos estimados associados ao absenteísmo foram 

superiores aos associados ao absenteísmo. 

As doenças associadas a custos mais elevados por 

absenteísmo foram: depressão, infecções 

respiratórias, cardiopatias e artrite. 

As doenças associadas a custos mais elevados por 

presenteísmo foram artrite, depressão e 

cefaleia/enxaqueca. 

Asay et al, 

2016 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de várias 

empresas 

Absenteísmo 

Hipertensão 

arterial, 

diabetes e 

obesidade 

229.615 

Todas as patologias foram associadas a dias 

adicionais de absenteísmo. Obesidade esteve 

associado a 1,02 dias adicionais de absenteísmo por 

ano, hipertensão arterial a 1,13 e diabetes a 1,03. 
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Holden et 

al, 2011a 
Austrália 

Transversal 

Trabalhadores 

de diversas 

empresas 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

78.430 

As doenças significativamente associadas a 

absenteísmo foram dependência química, estresse, 

acidente de trabalho e câncer. 

As doenças significativamente associadas a 

presenteísmo foram estresse, dependência química, 

fadiga, acidente de trabalho e obesidade. 

Holden et 

al, 2011b 
Austrália 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas e 

estresse 

78.430 

As doenças mais associadas a absenteísmo foram 

dependência química, fadiga, traumatismos, artrite e 

câncer. Quando havia comorbidade com estresse, as 

doenças com maior associação foram DPOC, câncer, 

dependência química e artrite. Dor lombar e 

enxaqueca foram associadas ao absenteísmo apenas 

quando havia comorbidade com estresse. 

As doenças mais associadas ao presenteísmo foram 

dependência química, fadiga e obesidade. Quando 

havia comorbidade com estresse, as doenças com 

maior associação foram traumatismos, fadiga, 

dependência química, artrite, lombalgia, diabetes, 

obesidade e DPOC. 

Burton et 

al, 1999 

Estados 

Unidos 

Trabalhadores 

de uma central 

de atendimento 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas, 

estresse e 

transtornos 

mentais 

564 

Estresse, diabetes e obesidade estiveram 

significativamente associados ao presenteísmo. 

Doenças digestivas e transtornos mentais estiveram 

significativamente associados ao absenteísmo. 

Suzuki et 

al, 2015 
Japão 

Coorte (2010 a 

2012) 

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Depressão 

1.831 

Escores mais elevados de presenteísmo estiveram 

relacionados a um maior risco da ocorrência de 

depressão, exacerbação de sintomas depressivos e 

absenteísmo por depressão. 

De Graaf 

et al, 2012 
Holanda 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

4.175 

A presença de algum transtorno mental esteve 

associada a 10,5 dias adicionais de absenteísmo, a 8 

dias com redução da qualidade do trabalho, 12 dias 

no total de dias perdidos (absenteísmo somado ao 

presenteísmo) e não houve associação com redução 

da quantidade do trabalho. Os transtornos do humor 

estiveram associados a um maior número de dias 

adicionais de absenteísmo. O uso de drogas não 

esteve associado à redução de produtividade. Todos 

os transtornos do humor estiveram associados ao 

absenteísmo e ao total de dias perdidos. O transtorno 

bipolar esteve associado com redução da quantidade 

do trabalho e o transtorno bipolar associado a 

depressão maior esteve associado a à redução da 

qualidade do trabalho. Todos os transtornos de 

ansiedade estiveram associados ao absenteísmo e ao 

total de dias perdidos (exceto agorafobia), mas 

nenhum esteve associado à redução da quantidade do 

trabalho. 

A presença de alguma doença física esteve associado 

a 10,7 dias adicionais de absenteísmo, a 3,5 dias com 

redução da qualidade do trabalho, 11,3 dias no total 

de dias perdidos e não houve associação com redução 

da quantidade do trabalho. Doenças respiratórias, 

digestivas e lombalgia estiveram associadas 

absenteísmo e ao total de dias perdidos. Doenças 

digestivas estiveram associadas a redução na 

quantidade de trabalho e doenças respiratórias, 

lombalgia e artrite estiveram associadas a redução na 

qualidade do trabalho. 

As doenças com maior efeito populacional sobre o 

total de dias perdidos foram depressão maior, 

lombalgia, doenças respiratórias, abuso de drogas e 

doenças digestivas. 
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Kessler et 

al, 2001 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

2.073 

Prevalência do absenteísmo em 30 dias: 17,5%, do 

presenteísmo: 20,2% e da combinação absenteísmo e 

presenteísmo: 22,4%. 

A média de dias perdidos por absenteísmo na amostra 

total foi 1,1, de dias perdidos, de dias perdidos por 

presenteísmo foi 1,1 e do total de dias perdidos foi 

1,5. 

Foi observada uma clara dose resposta entre o 

número de doenças presentes e a chance da alguma 

redução de produtividade ser referida. 

As doenças associadas a um maior número de dias 

perdidos foram câncer, doença cardíaca, úlcera 

péptica e depressão maior. 

Wang et 

al, 2003 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de quatro 

categorias 

profissionais de 

quatro 

diferentes 

empresas 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas 

crônicas e 

transtornos 

mentais 

2.350 

A média de dias perdidos por absenteísmo variou de 

1,9 a 4,9 dias no mês anterior. 

As doenças associadas a um maior excesso de dias 

perdidos por absenteísmo foram: DPOC, cefaleias 

crônicas, depressão e ansiedade. 

As doenças mais associadas a um maior excesso de 

dias perdidos por presenteísmo foram artrite e asma. 

As doenças mais associadas a um maior excesso de 

dias perdidos pela combinação de absenteísmo e 

presenteísmo foram artrite, asma, depressão e DPOC. 

Wada et 

al, 2013 
Japão 

Transversal 

Trabalhadores 

de 19 empresas 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas 

crônicas e 

transtornos 

mentais 

5.000 

As principais doenças associadas a absenteísmo e 

presenteísmo variou conforme sexo e idade. 

Em ambos os sexos e em todas as faixas etárias, os 

transtornos mentais estiveram entre as doenças mais 

associadas ao absenteísmo e ao presenteísmo. 

Insônia, doenças digestivas, cefaleia e dor cervical 

e/ou lombar estiveram associados a absenteísmo em 

presenteísmo em todas as faixas etárias e em ambos 

os sexos.  

Bokma et 

al, 2017 
Holanda 

Caso-controle 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtorno de 

ansiedade, 

depressão e 

doenças 

físicas 

1.462 

Transtorno de ansiedade e depressão estiveram 

associados ao absenteísmo e ao presenteísmo. 

Houve maior impacto dos transtornos mentais em 

absenteísmo e presenteísmo em relação às doenças 

físicas 

A maior associação com absenteísmo e presenteísmo 

foi observada quando havia comorbidade entre 

transtornos mentais e doenças físicas, seguido pelos 

transtornos mentais e, por fim, pelas doenças físicas. 

 Hendriks 

et al, 2015 
Holanda 

Coorte (4 anos) 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Transtorno de 

ansiedade e 

depressão 

1.632 

A longo prazo, o absenteísmo esteve mais associado 

com comorbidade ansiedade e depressão, seguida por 

depressão e transtornos de ansiedade. 

Bruffaerts 

et al, 2011 

Bélgica, 

Bulgária, 

França, 
Alemanha, 

Itália, 

Irlanda do 

Norte, 

Portugal, 

Romênia 

e Espanha 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

mentais 

9.835 

Prevalência do absenteísmo nos 30 dias anteriores: 

8,8%. Média de dias perdidos na amostra total de 

trabalhadores: 0,8 dias e 9,5 dias entre aqueles que 

referiram algum dia perdido. 31,6% dos que 

perderam algum dia referiram entre 3 e 5 dias de 

absenteísmo nos 30 dias anteriores (correspondendo 

entre 36 e 60 dias no ano). 

Prevalência do presenteísmo nos 30 dias anteriores: 

17,8%, com uma média de 2,3 dias com presenteísmo 

na amostra total de trabalhadores. Entre aqueles que 

referiram algum dia com presenteísmo, a média de 

dias foi 10,6 (correspondendo a 127 dias no ano). 

Todos os transtornos mentais estiveram associados a 

dias de absenteísmo e presenteísmo.  

Os transtornos de ansiedade tiveram o maior efeito 

individual e societal sobre o absenteísmo, seguido 

pelos transtornos de humor e pelo alcoolismo. No 

presenteísmo, os transtornos de humor tiveram o 

maior efeito sobre os indivíduos, seguidos pelos 

transtornos de ansiedade e alcoolismo; os transtornos 

de ansiedade tiveram o maior efeito societal, seguidos 

pelos transtornos de humos e alcoolismo. 
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Casimirri 

et al, 2014 
Itália 

Transversal 

Servidores 

públicos de 

uma 

universidade 

Absenteísmo 

Doenças 

crônicas 

físicas e 

transtornos 

mentais 

514 

Houve associação entre idade o número de dias 

perdidos por absenteísmo. 

Transtornos mentais e comorbidades foram 

significativamente associados ao absenteísmo 

prolongado. 

Ármannsd

óttir et al, 

2013 

Suécia 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Doenças 

crônicas 

físicas e 

transtornos 

mentais 

3.309 

Incidência acumulada do absenteísmo em 1 ano: 

11,3% 

Dentre as doenças mais frequentes, as doenças 

osteomusculares, doenças gastrointestinais e os 

transtornos mentais foram as mais associadas ao 

absenteísmo. Dentre as doenças menos frequentes, as 

mais associadas ao absenteísmo foram: neoplasias, 

doenças reumáticas, doenças endócrinas. 

A presença de comorbidade esteve associado ao 

absenteísmo. 

Aronsson 

et al, 2000 
Suécia 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Presenteísmo 

Sintomas de 

doenças 

físicas, fadiga 

e sintomas 

depressivos 

3.801 

Cerca de um terço referiu presenteísmo. 

Houve associação do presenteísmo com sintomas 

digestivos, lombalgia/cervicalgia, distúrbios do sono, 

fadiga e sintomas depressivos. 

Knudsen 

et al, 2013 
Noruega 

Coorte (1997 a 

1999) 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Ansiedade, 

depressão e 

comorbidade 

ansiedade e 

depressão 

15.962 

Todos os transtornos mentais tiveram associação com 

o absenteísmo, sendo que a comorbidade ansiedade e 

depressão teve a maior associação. 

Depressão e comorbidade ansiedade e depressão 

tiveram uma maior associação com afastamentos 

prolongados (acima de 90 dias). 

Munce et 

al, 2007 
Canadá 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Dor crônica e 

depressão  

9.238.154 

Houve associação entre o absenteísmo e todas as 

formas de dor crônica (artrite, lombalgia e 

enxaqueca), assim como entre absenteísmo e 

depressão, que teve a maior associação. 

A depressão foi o principal preditor da ocorrência de 

absenteísmo. 

Kessler et 

al, 2006 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Depressão e 

transtorno 

bipolar 

3.378 

Depressão e transtorno bipolar estiveram associados a 

absenteísmo e presenteísmo. 

A presença de transtorno bipolar esteve associada a 

65,5 dias perdidos em um ano e a depressão a 27,2. 

Em ambos os transtornos mentais, o impacto do 

presenteísmo foi maior que o do absenteísmo. 

Transtorno bipolar: 27,7 dias de absenteísmo e 35,3 

dias de presenteísmo. Depressão: 8,7 dias de 

absenteísmo e 18,2 dias de presenteísmo. 

Collins et 

al, 2005 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

química 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

7.797 

Todas as doenças pesquisadas estiveram associadas 

ao absenteísmo e ao presenteísmo. 

O absenteísmo esteve mais associado a doenças 

respiratórias, depressão, ansiedade 

cefaleia/enxaqueca. O risco de apresentar 

absenteísmo esteve associado ao número de doenças. 

O presenteísmo esteve mais associado a depressão, 

ansiedade e doenças respiratórias. O presenteísmo 

esteve quantitativamente associado ao número de 

doenças. 

Stewart et 

al, 2003c 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Dor crônica 

(cefaleia, 

artrite, 

lombalgia e 

outras dores 

osteomuscula

res) 

28.902 

12,7% daqueles com dor crônica apresentaram 

redução de produtividade nas 2 semanas anteriores à 

pesquisa. 

Cefaleia foi a dor crônica que mais resultou em perda 

de produtividade, seguida por lombalgia, artrite e 

outras dores osteomusculares. 

Entre aqueles que tiveram perda de produtividade, a 

perda média foi de 4,6 horas/semana. Outras dores 

osteomusculares resultaram em um maior número de 

horas perdidas. 

O absenteísmo foi pouco frequente entre os com dor 

crônica (1,1%) e cefaleia e lombalgia foram as 

principais causas de absenteísmo. 

A maior parte das perdas de produtividade foi devida 

ao presenteísmo, com uma proporção presenteísmo: 

absenteísmo foi de 4:1 
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Selekler et 

al, 2013 
Turquia 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

automobilística 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Cefaleia 

3.939 

Prevalência do absenteísmo: 9,1%, prevalência do 

presenteísmo: 30,1%. 

Entre os que apresentaram absenteísmo, a média de 

dias perdidos foi 2,55 em três meses. Entre os que 

apresentaram presenteísmo, a média de dias perdidos 

foi 6,0. 

Burton et 

al, 2006 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

instituição 

financeira 

Presenteísmo 

Artrite 

(doenças 

reumáticas) 

16.651 

A presença de artrite teve associação significativa 

com o presenteísmo (em todos os domínios do 

WLQ). 

A presença de artrite com a necessidade de 

tratamento médico foi associada a uma perda de 18% 

de produtividade (2,5% superior à média de 

trabalhadores sem artrite). 

Lavigne et 

al, 2003 

Bósnia e 

Herzegov

ina 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa e 

pacientes de 

um hospital 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Diabetes tipo 

2 

472 

O diabetes tipo 2 esteve significativamente associado 

ao presenteísmo, com 13% de redução de 

produtividade, mas não esteve associado ao 

absenteísmo. 

O presenteísmo aumentou proporcionalmente ao 

tempo desde o diagnóstico do diabetes. Cada ano 

passado correspondeu a 1 hora de redução da 

produtividade. 

Boles et 

al, 2004. 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Estresse, 

diabetes e 

fatores de 

risco 

modificáveis 

2.264 

Em média, os trabalhadores referiram 3 horas e 10 

minutos perdidos por motivos de saúde na última 

semana (absenteísmo e presenteísmo). 

O presenteísmo esteve associado ao estresse e o 

absenteísmo associado ao diabetes. Absenteísmo e 

presenteísmo estiveram associados ao sedentarismo. 

Hemin-

gway et al, 

2007 

Finlândia 

Coorte 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Angina 

estável 

33.148 

A taxa de absenteísmo foi três vezes maior naqueles 

com angina comparados com aqueles sem doença 

crônica. 

A mediana dos dias perdidos por doença entre 

aqueles com angina foi 10 dias, comparado com 3 

dias entre aqueles sem doença crônica. 

Na coorte, a cada 100 pessoas-ano, aqueles com 

angina estável tiveram 76,5 mais novos afastamentos 

se comparados com os sem doença crônica. 71,1% 

desse excesso de risco foi atribuível a comorbidade. 

Martimo 

et al, 2009 
Finlândia 

Transversal 

Pacientes de 

um serviço de 

saúde 

ocupacional 

Presenteísmo 

Distúrbio 

osteomuscula

res de 

membros 

superiores 

168 

56% das mulheres e 59% dos homens referiram 

presenteísmo pela doença. 

Em média houve redução de 34% da produtividade 

entre os que referiram presenteísmo, o que 

corresponde a uma redução de 19% da produtividade 

em toda a amostra. 

Daley et 

al, 2009 
Canadá 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Insônia 

948 

Pessoas com insônia apresentaram 10 dias de 

absenteísmo ao ano, comparado a 2,97 dias dos que 

dormiam bem. Desses dias perdidos, 0,34 dias foram 

causados por insônia entre os que dormem bem 

comparado a 4,36 dias entre os com insônia (13 vezes 

mais). 

O total de dias perdidos no ano por presenteísmo foi 

27,6 dias entre as pessoas com insônia, comparado a 

2,8 dias entre os que dormem bem.  

Das estimativas de custo, 76% do custo total devido à 

insônia foram provocados por perdas de 

produtividade (absenteísmo e presenteísmo). 

Stewart et 

al, 2003a 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Depressão 

1.127 

As pessoas com depressão apresentaram 5,6 horas de 

produtividade perdida em comparação com 1,5 horas 

na ausência de depressão. 

Do total de horas perdidas ente aqueles com 

depressão, 1 hora foi por absenteísmo e 4,6 horas por 

presenteísmo. 

Swanson 

et al, 2010 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Distúrbios do 

sono 

1.266 

Todos os distúrbios do sono estiveram associados 

com absenteísmo e presenteísmo. A insônia foi o 

distúrbio com maior associação com presenteísmo e 

absenteísmo. Síndrome das pernas inquietas e apneia 

obstrutiva do sono também estiveram associados com 

presenteísmo e absenteísmo. 
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Adler et 

al, 2004 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Distimia 

244 

Entre casos com distimia, presenteísmo foi 

significativamente maior (6,3% x 2,8%). Os domínios 

gerenciamento do tempo, demandas mentais 

interpessoais e entrega das demandas foram 

significativamente menores. As demandas físicas não 

foram significativamente menores. 

O absenteísmo não teve associação estatisticamente 

significativamente. 

Kessler et 

al, 2005b 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtorno de 

Déficit de 

Atenção 

2.399 

A presença de Transtorno de Déficit de Atenção 

esteve significativamente associada a redução de 

produtividade, correspondendo a uma perda anual de 

35 dias, dos quais 13,6 dias por absenteísmo e 21,6 

dias por presenteísmo. 

Kessler et 

al, 2009 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtorno de 

Déficit de 

Atenção 

2.656 

A presença de TDA esteve significativamente 

associada ao presenteísmo, correspondendo a redução 

de produtividade entre 4-5% ou 10-12 dias perdidos 

por ano. Também houve associação significativa com 

o absenteísmo, correspondendo a 2-3 dias perdidos 

por ano. 

Buist-

Bouwman 

et al, 2005 

Holanda 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

7.076 

Tanto as doenças físicas quanto os transtornos 

mentais estiveram associados ao absenteísmo. 

As doenças associadas a mais dias perdidos foram 

lombalgia, doenças reumáticas e traumatismos. 

Os transtornos de humor foram os transtornos 

mentais associados a um maior número de dias 

perdidos. 

Os transtornos mentais estiveram associados a mais 

dias perdidos que as doenças físicas. 

A comorbidade física-mental teve efeito aditivo, com 

incremento do número de dias perdidos. 

Berndt et 

al, 2000 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

produtividade 

no trabalho 

Transtornos 

mentais 

2.222 

Os transtornos mentais estiveram associados ao 

absenteísmo, correspondendo a cerca de 37% mais 

dias perdidos no trabalho. 

Não houve associação dos transtornos mentais com 

redução de produtividade no trabalho (ou seja, com o 

presenteísmo) 

Sivertsen 

et al, 2009 
Noruega 

Coorte 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Insônia 
6.892 

A presença de insônia esteve associada à ocorrência 

de afastamentos por qualquer motivo ao longo da 

coorte. Ansiedade, sintomas somáticos e dor 

reduziram essa associação. Mas a associação se 

manteve mesmo após correção para essas doenças. 

Roth et al, 

2006 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Distúrbios do 

sono 

9.282 

Os distúrbios do sono avaliados (dificuldade em 

adormecer, dificuldade em manter o sono, despertar 

precoce e sono não restaurador) estiveram associados 

ao absenteísmo e ao presenteísmo, sendo a associação 

com o absenteísmo mais significativa. O sono não 

restaurador esteve associado a todas as medidas de 

absenteísmo e presenteísmo. A comorbidade com 

transtornos mentais pode explicar parte da associação 

observada. 

Kupperma

nn et al, 

1995 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Distúrbios do 

sono 

588 

A presença de distúrbio do sono esteve associada a 

absenteísmo e presenteísmo. Após correção para 

variáveis sociodemográficas e comorbidades, apenas 

o presenteísmo se manteve significativamente 

associado com os distúrbios do sono. 

Laitinen-

Krispijn e 

Bijl, 2000 

Holanda 

Coorte (1 ano) 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Transtornos 

mentais 

3.695 

Os transtornos mentais estiveram associados ao 

absenteísmo entre homens, mas não houve associação 

em mulheres. Distimia, fobia específica e 

dependência química foram os transtornos mais 

fortemente associados ao absenteísmo. 

Entre mulheres houve associação entre absenteísmo e 

dependência química, mas sem significado estatístico. 

Krstović-

Spremo et 

al, 2014 

Bósnia e 

Herzego-

vina 

Transversal 

Trabalhadores 

e pacientes da 

rede básica de 

saúde 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Diabetes e 

hipertensão 

arterial 

291 

Pacientes com diabetes apresentaram uma 

prevalência significativamente maior de absenteísmo 

em relação aos com hipertensão. 

A produtividade no trabalho também foi 

significativamente menor nos pacientes com diabetes. 
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Stansfeld 

et al, 1995 
Inglaterra 

Transversal 

Servidores 

públicos 

Absenteísmo 

Transtornos 

mentais 

5.620 

Os afastamentos por transtornos mentais foram mais 

frequentes entre as mulheres. 

Os transtornos mentais foram a terceira causa mais 

comum de afastamentos entre 7 e 21 dias entre 

mulheres e a quarta causa entre homens. Para os 

afastamentos superiores a 21 dias foi a segunda 

principal causa de afastamentos. 

Em média, a duração dos afastamentos por 

transtornos mentais entre mulheres foram 2 a 2,5 

maior. 

Hensing et 

al, 1996 
Suécia 

Coorte (3 anos) 

Trabalhadores 

da população 

geral de um 

condado 

Absenteísmo 

(acima de 7 

dias) 

Transtornos 

mentais 

3.100 

A duração média dos afastamentos foi maior entre os 

homens em relação às mulheres. 

A distribuição dos dias de afastamento foi muito 

enviesada, com poucas pessoas tendo afastamentos 

muito longos. 

A incidência de novos afastamentos entre 8 e 30 dias 

e entre 31 e 90 dias foi maior entre as mulheres. Para 

afastamentos acima de 90 dias a diferença variou ao 

longo dos anos de seguimento. 

Hensing et 

al, 1995 
Suécia 

Coorte (3 anos) 

Trabalhadores 

da população 

geral de um 

condado 

Absenteísmo 

(acima de 7 

dias) 

Transtornos 

mentais 

3.100 

A incidência acumulada anual de afastamentos por 

transtornos mentais foi maior entre mulheres (2,1%) 

que em homens (1,3%). 

A duração média dos afastamentos foi maior entre 

homens (82 dias) do que entre as mulheres (63 dias). 

Houve influência da ocupação na duração média dos 

afastamentos. 

Ellis et al, 

2005 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Pacientes de 

um hospital 

Presenteísmo 

Coronariopati

a (IAM e 

angina 

instável) 

158 

Houve associação entre coronariopatia e 

presenteísmo, em especial referente a demandas 

físicas do trabalho. 

O presenteísmo esteve relacionado com intensidade 

dos sintomas e tempo decorrido desde o evento 

coronariano. 

Blyth et 

al, 2003 
Austrália 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Dor crônica 

261 

28,6% das pessoas com dor crônica referiram impacto 

da doença sobre a produtividade no trabalho. 

A presença de dor crônica esteve associada a 4,5 dias 

perdidos por absenteísmo em 6 meses e a 14,2% de 

redução de produtividade no trabalho (presenteísmo). 

Somando o absenteísmo ao presenteísmo, a presença 

de dor crônica esteve associada a um total de 16,4 

dias perdidos em 6 meses. 

Stansfeld 

et al, 2011 
Inglaterra 

Transversal 

Servidores 

públicos 

Absenteísmo 

Transtornos 

mentais 

5.104 

A presença de um transtorno mental com 

manifestação clínica esteve associado com a 

ocorrência de longos afastamentos por transtornos 

mentais entre homens. Não houve associação entre 

presença de um transtorno mental e a ocorrência de 

afastamentos por outros motivos. 

Burton et 

al, 2017 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Sono (número 

de horas) 

9.027 

Os trabalhadores que dormiram em média entre 7 e 8 

horas por dia apresentaram menos absenteísmo e 

presenteísmo. 

Os trabalhadores que dormiam em média 9 horas por 

dia apresentaram a maior associação com 

absenteísmo e presenteísmo. 

Chen et al, 

2018 

Estados 

Unidos 

Coorte (1 ano) 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Evolução do 

sono 

7.143 

Os que se mantiveram com sono ruim e os tiveram 

piora do sono tiveram uma associação com a 

ocorrência de presenteísmo e com a quantidade de 

redução da produtividade. 

Aqueles que mantiveram um sono ruim tiveram uma 

associação com presenteísmo em todos os domínios 

de WLQ. 

Os que tiveram piora no sono tiveram associação com 

presenteísmo. 

Bültmann 

et al, 2006 

Dinama-

rca 

Coorte (78 

semanas) 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

(afastamentos 

superiores a 8 

semanas) 

Depressão 

4.747 

A presença de sintomas depressivos severos no início 

do acompanhamento esteve significativamente 

associada com um maior risco de afastamentos 

superiores a 8 semanas, tanto em homens quanto em 

mulheres. 

Takura et 

al, 2015 
Japão 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Dor crônica 

17.820 

A presença de dor crônica esteve significativamente 

associada ao absenteísmo (4,74% x 2,74%) e 

presenteísmo (30,19% x 15,19%). 
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Munir et 

al, 2005 

Reino 

Unido 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

universidade 

Presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

610 

39,7% das pessoas com alguma doença crônica 

referiram presenteísmo. 

Depressão e ansiedade tiveram a maior associação 

com limitação em todas as áreas avaliadas (demanda 

física, demanda cognitiva e demanda social). 

Dor osteomuscular foi significativamente associada à 

limitação de demandas físicas. 

Enxaqueca e diabetes estiveram significativamente 

associadas à limitação de demandas cognitivas. 

A associação de fadiga às doenças crônicas puderam 

predizer limitação para demandas físicas e sociais. 

França, 

2012 

Grande 

São 

Paulo, SP, 

Brasil 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

mentais 

3.007 

Em doze meses, algum transtorno mental foi 

associado a 33,7 dias de absenteísmo, 72,8 dias com 

redução quantitativa, 73,3 dias com redução 

qualitativa e 76,5 dias com esforço extremo. 

Transtornos de impulso-controle e abuso ou 

dependência química foram associados com mais dias 

absenteísmo e presenteísmo e tiveram maior odds 

ratio com absenteísmo. Transtornos de impulso-

controle e os transtornos de humor apresentaram 

maior Odds Ratio com o presenteísmo. 

Lerner et 

al, 2000 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Presenteísmo 

Transtornos 

mentais e 

doenças 

físicas 

940 

Prevalência do presenteísmo: 32,4%. Prevalência de 

limitações para realizar demandas físicas: 19,3%; de 

limitações para realizar demandas psicossociais: 

18,9% e de limitações para lidar com o ambiente de 

trabalho: 13,8%. 

As doenças mais associadas com limitações para 

realizar demandas físicas forma doenças da visão, 

doenças da audição, doenças osteomusculares. As 

mais associadas com limitações para realizar 

demandas psicossociais foram depressão, doenças da 

visão e diabetes. As mais associadas com limitações 

para limitações para lidar com o ambiente de trabalho 

foram diabetes, doenças da visão e doenças da 

audição. 

Ricci et al, 

2005 

Estados 

Unidos 

Caso-controle 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Presenteísmo 

Artrite 
420 

Prevalência do presenteísmo nos controles: 18,9% e 

nos casos de artrite: 50,7% 

Em média, paciente com artrite referiram 17,5% de 

redução de produtividade por presenteísmo. 

Pacientes com artrite e exacerbação da dor nas duas 

semanas anteriores referiram maior presenteísmo do 

que aqueles sem exacerbação (24,4% x 13,3%). 

Allen et 

al, 2005 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Dor crônica 

1.039 

A presença de dor crônica foi significativamente 

associada ao absenteísmo e ao presenteísmo. A 

presença de dor crônica foi associada a 0,84 dias 

perdidos por absenteísmo e a 3,11 dias perdidos por 

presenteísmo (em 4 semanas). 

Foi observado um efeito dose-reposta entre a 

intensidade da dor e o presenteísmo. Quanto maior a 

intensidade da dor, maiores eram as perdas de 

produtividade. 

Tunceli et 

al, 2005 

Estados 

Unidos 

Coorte (3 anos) 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Diabetes 

7.055 

A diabetes esteve significativamente associada ao 

absenteísmo e ao presenteísmo. A associação entre 

diabetes e presenteísmo foi maior nas mulheres. Não 

houve associação entre diabetes a absenteísmo entre 

homens. 

Lerner et 

al, 2004a 

Estados 

Unidos 

Coorte (6 

meses) 

Pacientes de 

um centro 

médico 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

de humor 

451 

Os transtornos de humor estiveram associados ao 

presenteísmo, correspondendo a uma redução de 

produtividade entre 6 e 10%. 

Houve associação significativa do absenteísmo como 

todos os transtornos do humor (transtorno depressivo 

maior, distimia e associação entre transtorno 

depressivo maior)  

Lerner et 

al, 2004b 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Pacientes de 

um centro 

médico 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

de humor e 

artrite 

reumatoide 

389 

Houve associação significativa entre os transtornos de 

humor e presenteísmo. A redução produtividade do 

transtorno depressivo maior (11,4%) e da associação 

entre transtorno depressivo maior e distimia (10,1%) 

foi maior do que o da distimia isolada (6,6%). 

Também houve associação significativa entre os 

transtornos de humor e absenteísmo: transtorno 

depressivo maior causou 2,2 dias, a associação entre 

transtorno depressivo maior e distimia 1,7 dias e 

distimia 1,4 dias. 
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Hagberg 

et al, 2002 
Suécia 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Presenteísmo 

Sintomas 

musculoesque

léticos 

1.283 

Dentre os que apresentaram sintomas, 9,9% referiram 

redução de produtividade (9,2% das mulheres e 

11,2% dos homens). 

A presença de sintomas persistentes esteve associada 

à ocorrência de presenteísmo e à magnitude da 

redução de produtividade. 

Egede, 

2007 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Depressão e 

doenças 

físicas 

crônicas 

30.801 

A presença de depressão associada a alguma doença 

física crônica esteve associada à ocorrência de 

absenteísmo e a um maior número de dias perdidos. 

Stein et al, 

2005 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Pacientes de 

uma rede 

primária de 

atenção à saúde 

Absenteísmo 

Transtornos 

mentais 

480 

Considerados como um grupo, os transtornos de 

ansiedade estiveram significativamente associados ao 

absenteísmo. 

Depressão, síndrome do pânico, estresse pós-

traumático e fobia foram associados ao absenteísmo. 

O transtorno de ansiedade generalizada não esteve 

associado ao absenteísmo. 

A comorbidade depressão e transtorno de ansiedade 

esteve associada ao absenteísmo. 

Kleinman 

et al, 2005 

Estados 

Unidos 

Coorte 

retrospectiva 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtorno 

bipolar 

229.906 

A presença de transtorno bipolar esteve associada a 

maiores perdas de produtividade por absenteísmo e 

presenteísmo, correspondendo a 11,5 dias a mais de 

absenteísmo e uma menor produtividade entre 20% e 

22%. 

Muchmore 

et al, 2003 
Estados 

Unidos 

Coorte (4 anos) 

Trabalhadores 

de diversas 

empresas 

Absenteísmo 

e 

produtividade 

Artrite 

36.776 

A presença de artrite esteve associada com a 

ocorrência de afastamentos mais longos (short term 

disability e long term disability). 

A redução de produtividade observada pode ser 

atribuída aos afastamentos do trabalho, sugerindo não 

haver associação com presenteísmo. 

Secnik et 

al, 2005 

Estados 

Unidos 

Coorte 

retrospectiva 

Trabalhadores 

de diversas 

empresas 

Absenteísmo 

Transtorno do 

déficit de 

atenção 

708 

Ao longo do acompanhamento, houve um número 

significativamente maior de dias de afastamento entre 

aqueles com TDA em comparação com os controles 

(43,03 x 29,34 dias). 

Uribe et 

al, 2017 
Colômbia 

Transversal 

Pacientes de 

serviços de 

saúde mental 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Transtornos 

de humor 

107 

70% dos pacientes referiram absenteísmo e 99% 

referiram presenteísmo. 

Somando absenteísmo e presenteísmo, os pacientes 

tiveram uma redução de produtividade superior a 

50%. 

A presença de comorbidade esteva associada a uma 

maior prevalência do absenteísmo. 

Leijten et 

al, 2014 
Holanda 

Coorte (4 anos) 

Trabalhadores 

da população 

geral entre 45 e 

60 anos 

Produtividade 

no trabalho 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

10.952 

Doenças osteomusculares e transtornos mentais 

foram significativamente associados a diminuição da 

produtividade no trabalho. Outras doenças físicas não 

estiveram associadas. 

Anis et al, 

2015 
Paquistão 

Transversal 

Trabalhadores 

de um banco 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Hipertensão 

arterial, 

DPOC, 

Diabetes 

304 

51,5% dos pacientes com DPOC apresentaram 

absenteísmo. Os índices de absenteísmo foram 

maiores entre os diabéticos. 

Marote e 

Queluz, 

2016 

Brasil 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

indústria 

siderúrgica 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

570 

O índice de frequência do absenteísmo foi 2,2. A 

maior parte dos afastamentos foi entre 1 e 5 dias. 

As principais causas de afastamento foram doenças 

osteomusculares (18,5%), doenças respiratórias 

(17,1%), traumatismos (11,2%) e doenças digestivas 

(11,2%). 

Manjunath

a et al, 

2011 

Índia 

Transversal 

Trabalhadores 

do ramo 

siderúrgico 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

353 

Prevalência do absenteísmo: 69,4%. 

Em média, foram perdidos 16,2 dias por ano por 

trabalhador (16,5 entre homens e 16,2 entre as 

mulheres) 
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Khawaja 

et al, 2012 

Arábia 

Saudita 

Transversal 

Trabalhadores 

da área da 

saúde 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

3.117 

Prevalência do absenteísmo em 6 meses: 12,1%, 

duração média dos afastamentos: 1,54 dias7. 

As principais causas de afastamento foram: doenças 

do trato respiratório superior, doenças 

osteomusculares e do sistema digestivo. 

Chan et al, 

1997 

Cingapu-

ra 

Transversal 

Trabalhadores 

de várias 

empresas 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

3.553 

Prevalência do absenteísmo em 1 mês: 14,4%. 

Foi estimada uma perda média de 3,2% dos dias 

trabalhados por trabalhador por ano. 

Brey et al, 

2017 
Brasil 

Descritivo 

Trabalhadores 

da área da 

saúde 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

1.153 

A principal causa de afastamento do trabalho foram 

as doenças osteomusculares, seguidos das doenças 

digestivas e geniturinárias. 

Mohseni 

et al, 2013 
Irã 

Descritivo 

Trabalhadores 

de uma 

Universidade 

de Medicina 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

957 

Os principais motivos de afastamento do trabalho 

foram doenças respiratórias, doenças osteomusculares 

(principalmente cervicalgia e lombalgia) e doenças 

infecciosas.  

Eriksson 

et al, 2008 
Suécia 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

19.826 

Prevalência do absenteísmo nos 12 meses anteriores a 

pesquisa: 40%. 

Os principais motivos de afastamentos foram as 

doenças osteomusculares e transtornos mentais. 

Isah et al, 

2008 
Nigéria 

Transversal 

Trabalhadores 

de um hospital 

Absenteísmo 

Todas as 

doenças 

474 

Prevalência do absenteísmo nos últimos 12 meses: 

53%. Média de dias perdidos: 7,2 dias. Índice de 

absenteísmo: 1,7%. 

As principais causas de afastamento foram: malária, 

hipertensão arterial, infecção do trato respiratório 

superior e diabetes. 

Loeppke 

et al, 2009 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de dez 

empresas 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

 Todas as 

doenças 

49.576 

Doenças crônicas tais como depressão, ansiedade, 

obesidade, artrite, lombalgia, cervicalgia foram as 

principais causas de redução de produtividade. 

DPOC e coronariopatia tiveram as maiores 

associações com absenteísmo. Depressão e fadiga 

tiveram as maiores associações com presenteísmo. 

Dor crônica teve a maior associação com absenteísmo 

e presenteísmo. 

Mitchell e 

Bates, 

2011 

Estados 

Unidos 

Transversal 

Trabalhadores 

de diversas 

empresas 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Todas as 

doenças 

1.000.00 

Houve uma perda média de 1,99 dias por ano por 

absenteísmo e 9,04 por ano com redução de 

produtividade por presenteísmo. 

Todas as doenças físicas e transtornos mentais 

estiveram associados com absenteísmo e 

presenteísmo. As doenças com maior impacto em 

produtividade foram câncer, bronquite, depressão e 

dor crônica. 

Balaste-

ghin et al, 

2014 

Brasil 

Transversal 

Trabalhadores 

de 

teleatendimento 

Absenteísmo 

(entre 3 e 15 

dias) 

Todas as 

doenças 

66 
Os principais motivos de afastamento foram: 

conjuntivite e traumatismos. 

Knies et 

al, 2012 

Holanda, 

Reino 

Unido, 

França e 

Alemanha 

Transversal 

Pacientes com 

doenças 

reumáticas 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

reumáticas 

539 

A presença de doenças reumáticas esteve associada 

ao absenteísmo, tanto na prevalência quanto no 

número de dias perdidos. Houve grande variação no 

número de dias perdidos nos últimos três meses nos 

diferentes países. O presenteísmo foi influenciado 

pela autopercepção da saúde e variáveis referentes a 

características do trabalho. 

Skerjanc, 

2001 
Eslovênia 

Caso-controle 

Pacientes com 

diabetes e 

controles sem a 

doença 

Absenteísmo 

Diabetes 
800 

Foi observado maior probabilidade da ocorrência de 

absenteísmo entre diabéticos em comparação com os 

sem a doença. 

Pessoas com diabetes tiveram 32,7 dias de 

afastamento por ano em comparação com 16,6 dias 

nos controles. 
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Mesas et 

al, 2014 
Espanha 

Transversal 

Trabalhadores 

da população 

geral 

Absenteísmo 

Dor crônica 

(cervical, 

lombar e 

cefaleia) 

8.283 

Prevalência do absenteísmo em 12 meses: 27,8%. 

Todas as dores crônicas (cervical, lombar e cefaleia) 

estiveram associadas ao absenteísmo. 

Fernando 

et al, 217 
Sri Lanka 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

empresa 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas, 

estresse e 

depressão 

150 

Prevalência do absenteísmo 57.6%, do presenteísmo: 

69.5%. 

Doenças mais associadas ao absenteísmo: IVAS, 

alergias e asma.  

Doenças mais associadas ao presenteísmo: estresse, 

depressão e insônia. 

Fouad et 

al, 2017 
Egito 

Transversal 

Trabalhadores 

de dois 

estaleiros 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Doenças 

físicas e 

transtornos 

mentais 

516 

A presença de doenças crônicas estive associada ao 

absenteísmo e ao presenteísmo. 

Doenças osteomusculares, doenças respiratórias e 

transtornos mentais estiveram associados ao 

absenteísmo e doenças respiratórias estiveram ao 

presenteísmo. 

Rabacow 

et al, 2014 
Brasil 

Coorte (1 ano) 

Trabalhadores 

em uma 

empresa aérea 

Absenteísmo 

Todos as 

doenças 

2.150 

Prevalência do absenteísmo em 12 meses: 53.5%. 

O nível de estresse foi associado à ocorrência do 

absenteísmo. 

Fonseca et 

al, 2010 
Brasil 

Transversal 

Trabalhadores 

de uma 

montadora de 

automóveis 

Absenteísmo 

e 

presenteísmo 

Todos as 

doenças 

620 

Prevalência do absenteísmo: 38,5%. 

4,4% dos trabalhadores apresentaram escore de 

presenteísmo elevado, correspondendo a baixa 

performance no trabalho. 

A presença de doenças autorreferidas esteve 

associada ao absenteísmo. 

 

Foram selecionados 118 artigos para revisão, com estudos realizados em mais de 

50 países de todos os continentes, sendo 24 realizados no Brasil. Esses números denotam 

a existência de relevante produção científica e são compatíveis com a importância 

econômica e social da questão dos impactos das doenças na produtividade dos 

trabalhadores. 

Quanto ao desenho dos estudos, predominou o transversal (78), seguidos pelos 

estudos de coorte (25), descritivos (12) e caso-controle (3). 

 Os desfechos de interesse considerados para a seleção dos estudos foram o 

absenteísmo e/ou presenteísmo. O absenteísmo pode ser avaliado de duas formas. A 

primeira consiste na verificação de registros de licenças médicas por serviços de saúde 

ocupacional ou sistemas de seguridade social. A segunda forma é questionar a cada 

indivíduo pesquisado se houve afastamento do trabalho, seguida do uso de técnicas 

estatísticas para estimativas e avaliação da associação com as variáveis de interesse. 

O presenteísmo pode ser avaliado de duas formas. A mais comum é o uso de 

questionários nos quais o indivíduo pesquisado responde a perguntas específicas. Foram 

observados dois grandes grupos de instrumentos nessa forma de avaliação. O primeiro 
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grupo, utilizado principalmente nos Estados Unidos, são questionários que fazem o 

pesquisado avaliar sua produtividade individual e, dessa forma, a redução de 

produtividade por doença pode ser quantificada. Dentre os diversos instrumentos 

existentes (WLQ - Work Limitations Questionnaire, HPQ - World Health Organization 

Health and Work Performance Questionnaire, WPAI - Work Productivity and Activity 

Impairment, WHODAS 2.0 - World Health Organization Disability Assessment Schedule, 

SPS - Stanford Presenteeism Scale, WPSI - The Work Productivity Short Inventory, HLQ 

- Health and Labor Questionnaire e outros). Outra forma de autoavaliação, mais utilizada 

em estudos nos países escandinavos, é questionar ao pesquisado se em um passado 

recente a pessoa foi ao trabalho quando na verdade o afastamento pela doença seria mais 

adequado. Pode-se concluir que se tratam de duas abordagens distintas para o fenômeno 

do presenteísmo. A primeira tem uma abordagem quantitativa da redução de 

produtividade por doença, sem questionar se o afastamento seria necessário. A segunda 

tem um juízo de valor implícito, considerando a opinião do entrevistado sobre o fato da 

escolha de ter comparecido ao trabalho. A outra forma de avaliar o presenteísmo é pela 

medição direta da produtividade dos trabalhadores comparando a produtividade daqueles 

com e sem a condição de interesse. Dessa forma, a redução da produtividade é o 

presenteísmo. Apenas 4 estudos usaram essa metodologia, o que pode ser atribuído à 

dificuldade na obtenção de dados de produtividade individual por pesquisadores. 

Dos estudos revistos, 53 avaliaram apenas o absenteísmo, 50 avaliaram 

absenteísmo e presenteísmo e 15 avaliaram apenas o presenteísmo. No Brasil, dos 24 

artigos avaliados, predominaram os estudos acerca do absenteísmo (21), 1 avaliou o 

presenteísmo e 2 avaliaram absenteísmo e presenteísmo simultaneamente. Essas 

observações reforçam a necessidade de estudos dessa natureza no país. 

Quanto às doenças, foram observados desde estudos que avaliaram todas as 

doenças que causaram redução de produtividade até artigos focados em uma ou mais 

doenças específicas. Muitos estudos agruparam as doenças, tanto físicas quanto mentais, 

para facilitar as análises estatísticas. 

Houve grande diferença nas doenças pesquisadas e na definição de cada doença 

nos diferentes estudos. Nos estudos que usaram dados de afastamentos médicos, a doença 

havia sido diagnosticada e certificada por um médico. Doenças físicas em geral foram 

autorreferidas pelo entrevistado em questionários específicos. Transtornos mentais foram 

avaliados desde breves questionários até entrevistas estruturadas e mais completas. Nos 
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estudos sobre doenças específicas, em geral, os critérios de diagnóstico foram mais 

precisos. 

Foi observada a existência de diversos tipos de amostra. Há estudos com 

trabalhadores da população geral, empregados de uma ou várias empresas, servidores 

públicos de uma ou várias instituições, trabalhadores de um ramo de atividade específico 

e pacientes com um ou mais diagnósticos específicos de interesse. Uma grande variação 

no tamanho das amostras também foi observada, desde amostras com poucos casos de 

pacientes com alguma doença até estudos com trabalhadores da população geral 

envolvendo centenas de milhares de pessoas. 

Todas as diferenças de metodologia acima descritas tornam difícil a 

sistematização dos achados observados nos diversos artigos. Nos estudos brasileiros, 

predominaram os estudos descritivos sobre o absenteísmo, os quais mostraram que as 

principais causas de afastamento foram doenças osteomusculares, transtornos mentais e 

traumatismos.  

Dentre os estudos que avaliaram apenas o absenteísmo, houve grande variação do 

prazo de afastamento considerado. Nas pesquisas que utilizaram dados de registros 

médicos, há estudos que consideraram todos os dias de afastamento, outros que 

consideraram apenas os afastamentos a partir de algum número de dias, como no caso de 

afastamentos acima de 15 dias, pela Previdência Social no Brasil. De uma forma geral, 

os estudos que avaliaram afastamentos mais longos observaram a predominância das 

doenças osteomusculares e dos transtornos mentais. Os estudos que utilizaram a 

informação do respondente cobriam um prazo anterior à entrevista (na maioria das vezes 

nas 4 semanas anteriores) e mostraram associação entre transtornos mentais e doenças 

físicas com o absenteísmo, tais como lombalgia, cervicalgia, doenças digestivas, doenças 

respiratórias e artrite. 

Os estudos que avaliaram apenas o presenteísmo observaram associação do 

presenteísmo com transtornos mentais, principalmente os transtornos do humor, e com 

doenças físicas (lombalgia, artrite, enxaqueca, diabetes, doenças osteomusculares, fadiga, 

alergias, doenças da visão e doenças da audição). 

Os estudos que avaliaram absenteísmo e presenteísmo simultaneamente 

observaram, de uma forma geral, associação entre doenças físicas e transtornos mentais 

com ambos os desfechos. Em alguns estudos, os transtornos mentais tiveram maior 

impacto no presenteísmo que no absenteísmo. 
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1.10 – Justificativa e relevância 

 

A alocação de recursos é uma área crítica da gestão em saúde pública, com 

impactos sobre custo, qualidade dos serviços e equidade na sua utilização. É considerada 

um dos grandes desafios bioéticos a serem enfrentados, tomando uma dimensão ainda 

maior quando as sociedades envolvidas no processo são economicamente desfavorecidas 

e apresentam graves desigualdades sociais (Almeida et al, 2009). As ações e serviços de 

saúde possuem relevância pública e são um dos pressupostos para o desenvolvimento 

econômico e social do país, tendo se mantido, nos últimos anos, como um dos principais 

itens do gasto federal. Em 2013 correspondeu a 8,2% do total de investimentos do 

Governo Federal (Conselho Federal de Medicina, 2014a). Os custos do SUS são 

crescentes, em virtude do aumento da população, das novas tecnologias colocadas à 

disposição dos cidadãos (vacinas, por exemplo), dos novos procedimentos de exames 

diagnósticos e tratamentos, e da própria ampliação dos serviços para áreas ainda não 

providas de atendimento. No entanto, mesmo com aumento crescente dos gastos, são 

constantes as afirmações relacionadas ao subfinanciamento e escassez de recursos na 

saúde (Kajiura, 2010 e Conselho Federal de Medicina, 2014b). Em paralelo, um dos 

principais desafios para o Brasil atingir patamares de desenvolvimento tanto social quanto 

econômico mais elevados é o crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro 

enquanto diversos estudos mostram o impacto de doenças físicas e transtornos mentais 

na produtividade individual.  

Do ponto de vista social, existe um papel de doente no qual os indivíduos possuem 

direitos e deveres. Os direitos correspondem à ausência de responsabilidade pela situação 

de incapacidade e à liberação das obrigações com a sociedade, que aceita arcar com o 

ônus da incapacidade. Os deveres correspondem a admitir que o papel de doente é 

indesejável e procurar tratamento médico visando a regressão da condição causadora 

(Oliveira, 2000). 

O comportamento de cada pessoa é determinado pelas percepções, pelos 

pensamentos, pelos sentimentos e pelos atos que influenciam o significado pessoal e 

social dos sintomas, da incapacidade e das consequências para a sociedade. Os indivíduos 

vivem a sua realidade biológica individual moldada pela cultura e as representações de 

corpo, saúde e doença são uma realidade advinda da experiência dos indivíduos (Good, 
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1994). Não existe uma faixa de comportamento de doença normal e anormal que possa 

ser determinada precisamente. O comportamento de cada indivíduo é a manifestação de 

elementos tanto individuais (psicológicos) quanto coletivos (sociológicos) (Oliveira, 

2000). Nos aspectos referentes aos fenômenos saúde-doença e capacidade-incapacidade, 

essa premissa se confirma em diversos estudos que mostram a influência do universo 

sociocultural sobre a adoção de comportamentos de prevenção ou de risco e sobre a 

utilização dos serviços de saúde (Uchôa e Vidal, 1994; Helman, 2007 e Arnault, 2009). 

Marroni (2007) reafirma a importância da cultura local para a compreensão do fenômeno 

saúde-doença. Além do conhecimento técnico-científico das doenças, qualquer ação de 

prevenção, tratamento ou de planejamento da saúde necessita levar em conta valores, 

atitudes e crenças de uma população. 

Hofstede e Hofstede (2005) descrevem como os diferentes padrões culturais das 

sociedades se refletem em questões referentes à saúde. O individualismo caracteriza as 

sociedades nas quais os laços entre os indivíduos são pouco firmes. O coletivismo 

caracteriza sociedades nas quais as pessoas são integradas em grupos coesos. Sociedades 

individualistas e coletivistas lidam de formas diferentes com a incapacidade e com as 

deficiências causadas por doenças. Em sociedades individualistas (de origem inglesa, 

alemã e do Norte da Itália), as pessoas com incapacidade ou deficiência tendem a 

permanecer otimistas e esperançosas, incomodam-se em estarem dependentes ou 

precisarem de ajuda e planejam retornar a uma vida normal o mais breve possível. Em 

sociedades coletivistas (de origem chinesa, grega, brasileira, árabe e do Sul da Itália) as 

pessoas com incapacidade e/ou deficiência expressam mais tristeza, pessimismo, 

vergonha e membros da família são chamados a prestar assistência e tomar as decisões 

sobre o futuro. 

É bem conhecido que o número médio de dias perdidos por cada trabalhador 

apresenta grande variação em diferentes países (Osterkamp e Röhn, 2005; Briner, 1996), 

assim como a ampla variação do número de dias de afastamento em benefícios por 

incapacidade nas diversas nações, em virtude de diferenças relativas à seguridade social 

(conceito, legislação e cobertura da seguridade) (Barbosa-Branco et al, 2011). Os países 

da Europa Ocidental apresentam índices de absenteísmo duas vezes maior de que o Japão 

e os Estados Unidos (Briner, 1996). Osterkamp e Röhn (2005) mostraram uma ampla 

variação dos números médios de dias perdidos por trabalhador por ano entre diferentes 

países: 
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• Estados Unidos: 5 dias 

• Alemanha:14 dias 

• Austrália: 14 dias 

• Suécia: 20 dias 

• Polônia: 26 dias 

 

Não está definido o motivo exato dessas diferenças tão grandes, mas diversos 

fatores são implicados, além das diferenças culturais citadas anteriormente, tais como, o 

estado de saúde da população, a participação de mulheres e pessoas com mais idade no 

mercado de trabalho, o nível de desemprego e a regulação institucional do afastamento 

do trabalho por doença, mais especificamente o “grau de generosidade” do sistema de 

seguridade social oferecido em cada país (Osterkamp e Röhn, 2005; Roelen e Groothoff, 

2010). A sindicalização do trabalhador foi associada a um maior absenteísmo em estudo 

no Reino Unido e esse efeito foi atribuído à proteção oferecida pelos sindicatos aos 

trabalhadores. Como efeito dessa proteção sindical, foram também observados um maior 

absenteísmo e um menor presenteísmo naqueles efetivamente doentes (Veliziotis, 2010).  

Alonso et al (2011) observaram impactos das doenças físicas e mentais em dias 

com incapacidade total significativamente diferentes, de acordo com o nível de renda dos 

diferentes países. 

Em estudo comparativo entre 23 países com diferentes níveis de desigualdade de 

renda na Europa, Muckenhuber et al (2014) observaram que os trabalhadores dos países 

com maior desigualdade de renda apresentaram um maior absenteísmo por doença em 

comparação com os países com menor desigualdade de renda. 

Bruffaerts et al (2011) encontraram diferenças significativas no impacto de 

doenças físicas e mentais na incapacidade parcial, uma forma de medir o presenteísmo, 

em países com níveis de renda diferentes. Foi observado um impacto maior nos países de 

alta renda em comparação com países de média e baixa renda. 

Segundo Lu et al (2013), a prevalência do presenteísmo tem relação com fatores 

relativos à diversidade cultural de cada país. Como exemplo, citaram a China que tem 

forte influência da tradição do pensamento de Confúcio, o que resultou em uma cultura 

que valoriza dedicação, persistência, elevada motivação, longas jornadas de trabalho, 

trabalho árduo e um forte sentimento de lealdade ao empregador. Em estudo comparando 
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trabalhadores chineses e britânicos, observaram uma maior ocorrência do presenteísmo 

por doença entre os chineses. 

No Brasil, poucos estudos avaliaram o impacto da saúde na produtividade em 

trabalhadores brasileiros (Wang e Gorenstein, 2014; Tavares e Kamimura, 2014), sendo 

que não há estudos que quantifiquem os custos indiretos das DCNTs (Malta et al, 2006). 

Soárez et al (2007), avaliaram o absenteísmo e o presenteísmo em 150 indivíduos 

empregados no Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo com o uso do 

WLQ e verificaram que 94,0% não tinham faltado ao trabalho nas 2 semanas anteriores 

e que perda média de produtividade registrada foi de 4,2%. Ciconelli et al (2006) 

estudaram o impacto da saúde na produtividade em pacientes de um ambulatório de 

reumatologia e trabalhadores do Hospital São Paulo (total de 100 pessoas). A maior parte 

apresentava algum distúrbio musculoesquelético (49%) e verificaram que desse grupo, 

apenas 16% havia faltado ao trabalho em virtude de doença na última semana, mas 77% 

informaram que o problema de saúde interferiu negativamente no desempenho das 

atividades profissionais. 

Esses dados reforçam a importância e a necessidade de estudos que avaliem a 

relação entre saúde e produtividade em amostras da população brasileira, pois os dados 

de outros países podem não refletir a realidade brasileira. Nesse sentido, o presente 

estudo, ao mostrar essa relação, visa subsidiar os formuladores de políticas de saúde 

pública com informações relevantes que possam auxiliar a difícil tomada de decisão da 

alocação de recursos considerando também a produtividade do trabalhador e as 

necessidades de desenvolvimento econômico e social do país. 

Na perspectiva das empresas públicas e privadas, está claro que existe relação 

entre uma força de trabalho saudável e que o investimento na melhoria do estado de saúde 

dos trabalhadores traz retornos financeiros positivos em produtividade e custos com 

assistência médica (Whitmer et al, 1999; Anderson et al, 2000; Loeppke et al, 2009 e 

OMS, 2010). 

De acordo com a legislação trabalhista brasileira (Brasil, 1994), todas as empresas, 

independentemente do número de empregados ou do grau de risco de sua atividade, estão 

obrigadas a elaborar e implantar um programa médico (PCMSO - Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional), que deve ser planejado e implantado com base nos riscos 

à saúde dos trabalhadores e prevê a realização de exames médicos em todos os 

empregados, incluindo exames periódicos. Idealizado como um programa essencialmente 
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direcionado ao controle da exposição a riscos ocupacionais específicos e para a avaliação 

da aptidão para o trabalho (Buschinelli, 2014), a possibilidade de ter cada trabalhador 

periodicamente disponível para uma revisão da saúde permite que esses exames médicos 

sejam utilizados para avaliação de fatores de risco à saúde, doenças físicas e transtornos 

mentais e permitem que as empresas façam o mapeamento de saúde da população de 

trabalhadores. Cerca de 30 milhões trabalhadores são submetidos anualmente e exames 

médicos. Portanto, além dos aspectos referentes à saúde ocupacional, o PCMSO deve ser 

encarado como uma oportunidade para as ações de promoção da saúde dos trabalhadores 

(Bandini, 2006). 

O presente trabalho, ao mostrar a relação entre doenças físicas e transtornos 

mentais e produtividade em trabalhadores brasileiros, também pretende subsidiar os 

gestores nacionais da saúde corporativa com informações para elaboração das estratégias 

de saúde na população das empresas em diversos níveis: definição de programas de 

promoção da saúde, desenho do benefício saúde, e escolha de programa de gestão de 

crônicos e outros. Com base nos dados obtidos, pretende estimular os médicos do trabalho 

que atuam nas empresas, assim como todos os envolvidos na gestão da saúde nas 

empresas a ampliar a atuação da saúde ocupacional no país, como sugerido por Burton e 

Brandt-Rauf (2008), ao incluir o impacto da saúde na produtividade e na lucratividade 

das organizações adicionalmente à tradicional abordagem de promover a saúde e a 

segurança no trabalho. 

 

1.11 – Objetivos 

 

1.11.1 – Objetivo geral 

 

 Avaliar a prevalência e o impacto das doenças físicas e dos transtornos mentais 

comuns sobre a produtividade dos trabalhadores mensurada como absenteísmo, 

presenteísmo e total de dias perdidos autorreferidos em uma amostra da população geral, 

com 18 anos ou mais, residente na região metropolitana de São Paulo – Brasil, de forma 

a influenciar com dados empíricos a tomada de decisão acerca da alocação de recursos na 

saúde. 
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1.11.2 – Objetivos específicos 

 

a) Descrever as variáveis sociodemográficas da população estudada. 

b) Mensurar a prevalência das doenças físicas comuns e dos transtornos mentais na 

população estudada, considerando os 12 meses anteriores à entrevista. 

c) Comparar as variáveis sociodemográficas e a prevalência de doenças e transtornos 

entre trabalhadores e não trabalhadores. 

d) Mensurar a prevalência de absenteísmo e o presenteísmo na população estudada. 

e) Mensurar os dias perdidos por absenteísmo e dias com presenteísmo na população 

estudada. 

f) Mensurar o total de dias perdidos no ano por absenteísmo e presenteísmo associados 

às doenças físicas comuns e aos transtornos mentais avaliados. 

g) Determinar a associação entre a presença das doenças físicas comuns e dos 

transtornos mentais com a ocorrência de absenteísmo e no presenteísmo. 
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2. METODOLOGIA 
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Esta pesquisa é o subprojeto de saúde e produtividade do projeto São Paulo 

Megacity – Pesquisa sobre saúde, bem estar e estresse desenvolvido pelo Núcleo de 

Epidemiologia Psiquiátrica, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

2.1 – Delineamento do estudo São Paulo Megacity 

 

O São Paulo Megacity foi um estudo de corte transversal de base populacional, 

planejado para ser realizado em uma amostra representativa da população da região 

metropolitana de São Paulo, que teve como um dos objetivos identificar as taxas de 

prevalência de doenças físicas comuns e transtornos psiquiátricos na população geral e 

avaliar o grau de incapacidade associada a essas condições de saúde, através de entrevista 

domiciliar. A pesquisa integra um estudo mundial realizado em mais de 30 países, por 

iniciativa e coordenação da OMS, o World Mental Health Survey, e foi realizado com 

dados coletados de maio de 2005 a maio de 2007. 

 A Região Metropolitana de São Paulo é composta por 39 municípios (Figura 5), 

com área de área territorial de 8.051 km, e cerca de 20 milhões de habitantes. Para 

planejamento da amostra, foram extraídas informações do banco de dados do IBGE, 

referentes à contagem da população do ano 2000. A cidade de São Paulo contribuiu com 

40% da amostra e os 38 demais municípios com 60%. A pesquisa foi realizada nos 

domicílios selecionados através de rigoroso processo probabilístico multiestratificado em 

diversos estágios. Foram selecionados inicialmente 7.700 domicílios, e destes, 5.000. Dos 

domicílios selecionados foram obtidos 5.037 participantes para o estudo, para os quais 

foi aplicado um conjunto de questionários padronizados, previamente elaborado pelos 

pesquisadores. Em cada domicílio, um entrevistado foi selecionado através de uma tabela 

Kish, método utilizado para escolher aleatoriamente os membros entrevistados dentro de 

um domicílio que usa uma tabela pré-atribuída de números aleatórios para encontrar a 

pessoa a ser entrevistada (Kish, 1949). A pesquisa de campo foi conduzida por uma 

empresa especializada, com um amplo conhecimento na execução de pesquisas na área 

da saúde e foram utilizados profissionais que receberam treinamento sobre os métodos 

do estudo e o sobre o instrumento que seria aplicado. A taxa global de resposta de foi 

81.3%. Como trata-se de uma pesquisa do tipo survey data, nas análises estatísticas foi 

necessário considerar a complexidade do desenho amostral que inclui estratos, 
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aglomerados e pesos. Foram criados pesos para ajuste da probabilidade de seleção e de 

não seleção, para pós-estratificar a amostra final e aproximá-la da população geral 

segundo o Censo do IBGE de 2000 conforme distribuição de sexo e idade e, por fim, para 

ajustar a seleção da parte 2. No presente estudo, além de contemplar a estratificação e a 

aglomeração dos dados, utilizamos o ajuste da parte 2, pois nossas análises se restringem 

aos que realizaram a segunda parte da entrevista. Uma descrição mais detalhada dos 

métodos de amostragem e ponderação e dos procedimentos realizados foi realizada por 

Viana et al (2009). 

 Após extenso trabalho de adequação das variáveis coletadas e geração das 

variáveis diagnósticas, o banco de dados foi disponibilizado para análise em meados de 

2008. 

 

Figura 5 – Região metropolitana de São Paulo 

 

Fonte: Viana et al (2009) 

 

2.2 – Aspectos éticos 

 

O estudo São Paulo Megacity foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 23/10/2003 (Processo 792/03), 

e financiada por Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 

como Projeto Temático 03/00204-3. As entrevistas foram realizadas após a assinatura de 

um termo de consentimento formal por escrito e mediante a garantia de total 

confidencialidade, rigorosamente respeitada por todos os pesquisadores envolvidos. O 
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presente subprojeto também foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

em 06/07/2016. 

 

2.3 – Instrumentos de avaliação 

 

2.3.1 – Variáveis sociodemográficas 

 

 Os correlatos sociodemográficos foram definidos pelos pesquisadores de acordo 

com os critérios do WMHSI. Idade foi categorizada em 18 a 35 anos, 35 a 49 anos e acima 

de 50 anos. Em comparação outros estudos do WMHSI, não foi considerada a divisão 

entre 50 e 65 anos e acima de 65 anos, porque a quantidade de respondentes acima de 65 

era muito pequena, resultando em uma amostra sem relevância estatística. Por esse 

motivo, considerada apenas a faixa acima de 50 anos. Sexo foi definido como masculino 

e feminino. Escolaridade foi categorizado de acordo com o número de anos de estudo 

como sendo: baixa (0 a 4 anos), médio-baixa (5 a 8 anos), médio-alta (9 a 11 anos) e alta 

(acima de 12 anos). Renda foi definida em categorias com base na renda média de cada 

membro dividido pela mediana da renda média de cada membro familiar na amostra total. 

Dessa forma, foram categorizadas como baixa se essa relação fosse 0,5 ou menor, baixa 

média se a relação fosse na faixa de 0,5 a 1,0, média alta se 1,0 a 2,0 e alta se maior que 

2,0. Estado civil foi categorizado como casado (ou união estável), previamente casado 

(divorciado ou viúvo) e solteiro. 

 

2.3.2 – Definição de trabalhadores e não trabalhadores 

 

 Todos os entrevistados foram questionados sobre o status de emprego no 

momento da entrevista, com as possíveis respostas: empregado, autônomo, procurando 

emprego, desempregado, demitido temporariamente, aposentado, dona de casa, 

estudante, licença maternidade, incapacitado para o trabalho e outros. Os inquiridos que 

responderam como sendo empregados, trabalhadores por conta própria ou licença de 

maternidade foram considerados “trabalhadores”. Todos os outros respondentes foram 

considerados “não-trabalhadores”. 
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2.3.3 – Transtornos mentais 

 

As patologias mentais foram investigadas por um questionário padronizado, 

desenvolvido para o Estudo World Mental Health Survey, denominado Composite 

International Diagnostic Interview da OMS (WMH-CIDI), que foi adaptado, ampliado e 

traduzido para o Português vigente no Brasil (Viana et al, 2004). A versão brasileira do 

WMH-CIDI faz diagnósticos de acordo como Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Doenças Mentais – Quarta Edição e a Classificação Internacional de Doenças - 10ª 

Revisão e se divide em duas partes que se completam. 

A primeira parte do instrumento (Parte 1) foi aplicada a todos os participantes 

selecionados (n = 5.037). Contém módulos específicos para os transtornos mais comuns: 

depressão maior, mania, transtorno do pânico, fobia especifica, fobia social, agorafobia, 

transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade de separação, transtorno do uso de 

substâncias, além dos transtornos de déficit de controle dos impulsos (transtorno 

explosivo intermitente, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno desafiante de 

oposição e transtorno de conduta) e comportamento suicida. A Parte 1 também incluiu 

seções adicionais com informações sociodemográficas, infância e sobrecarga familiar, e 

foi administrada para um total de 5.037 respondentes. Ao final da Parte 1, aos 

participantes que, ao longo da aplicação da Parte 1 da entrevista apresentassem critérios 

para a presença da algum transtorno mental ao longo da vida, a segunda parte (Parte 2) 

era aplicada. Em uma subamostra probabilística (um quarto dos participantes sem indícios 

de psicopatologia) também foi aplicada a entrevista completa. 

A parte 2 incluiu módulos para diagnóstico de transtorno alimentar, transtorno 

obsessivo-compulsivo, transtorno pré-menstrual, transtorno de estresse pós-traumático, 

seções de triagem para traços de personalidade e experiências psicóticas, neurastenia e 

dependência do tabaco e jogo. Questões sobre suporte familiar e social, história de 

infância e de relacionamento afetivo e com crianças, bem como sobre fatores de risco, 

consequências ocupacionais e sociais dos transtornos psiquiátricos, informações 

sociodemográficas com maiores detalhes (gênero, idade, anos de escolaridade, estado 

civil, ocupação e nível de renda), uso de serviços e de medicamentos também foram 

exploradas nesta parte. A entrevista completa, composta das partes 1 e 2, foi administrada 

para um total de 2.942 respondentes. 
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Para realização das análises estatísticas do presente estudo, forma considerados os 

transtornos mentais nos últimos 12 meses. Os transtornos foram agrupados em categorias, 

conforme descrito abaixo: 

• Transtornos Depressivos: Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Bipolar tipo I e 

II. 

• Transtornos de Ansiedade: Transtorno de Pânico, Transtorno de Ansiedade 

generalizada, Fobia específica, Fobia social, Agorafobia sem transtorno de pânico, 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Ansiedade de separação em adultos, Transtorno 

do Estresse Pós-Traumático. 

• Transtornos por uso de sustâncias: Abuso do álcool, Dependência do álcool, Abuso 

de drogas, Dependência de drogas. 

• Transtornos de Controle dos Impulsos: Transtorno do Déficit de Atenção, Transtorno 

Desafiante de Oposição, Transtorno de Conduta, Transtorno explosivo intermitente. 

 

2.3.4 – Doenças físicas crônicas 

 

As doenças físicas crônicas foram avaliadas por um questionário específico 

composto de questões fechadas, desenvolvido para essa finalidade e utilizado em amplas 

pesquisas para estimativas de prevalência de patologias em amostra populacionais nos 

Estados Unidos (CDC, 2004 e Schoenborn et al, 2003). As patologias avaliadas foram 

agrupadas para as análises estatísticas da seguinte forma: artrite (doenças reumáticas), 

doenças cardiovasculares (acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, doenças cardíacas 

e hipertensão arterial), dor crônica (cervical/lombar), diabetes, enxaqueca ou outras 

cefaleias frequentes ou graves, insônia, distúrbios digestivos (úlceras gástricas ou doença 

intestinal) e doenças respiratórias (asma brônquica e DPOC). 

 Instrumentos de pesquisa similares, utilizados para avaliar doenças crônicas e 

compostos de questões fechadas, foram utilizados em estudos anteriores e mostraram 

resultados mais precisos e confiáveis do que os obtidos com a utilização de ferramentas 

compostas de questões abertas (Knight et al, 2001). 

 Estudos prévios mostraram que questionários como o utilizado apresentam 

concordância de moderada a boa com registros médicos prévios dos respondentes (Knight 

et al, 2001, Baker et al, 2001 e Edwards et al, 1994) e são considerados confiáveis para a 
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estimativa das prevalências de doenças crônicas. Bergmann et al (2004) mostraram que, 

para a maioria das patologias, entrevistas face a face produzem informações mais precisas 

do que a obtidas por questionário auto administrado, o que aumenta a confiabilidade dos 

dados obtidos no presente estudo. 

 

2.3.5 – WHODAS 2.0: Absenteísmo e presenteísmo autorreferidos 

 

 A mensuração da incapacidade é um componente relevante das informações em 

saúde pois mostra o quanto um indivíduo é funcionalmente capaz de realizar as suas 

atividades nos diferentes aspectos da vida. Junto com indicadores bem estabelecidos 

como morbidade e mortalidade, a avaliação da limitação funcional passou a ser um 

importante indicador de saúde para avaliação da efetividade das intervenções e no 

planejamento das políticas de saúde. Contudo, definir e mensurar incapacidade tem sido 

desafiador e a OMS (2004) elaborou a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF), com os objetivos de proporcionar uma base científica para a 

compreensão das consequências das condições de saúde, estabelecer uma linguagem 

comum e melhorar a comunicação entre diferentes utilizadores, tais como, profissionais 

de saúde, investigadores, políticos e decisores e o público em geral, incluindo pessoas 

com incapacidades (Ustün et al, 2010). 

 Apesar de abrangente, a CIF não é um instrumento de avaliação e mensuração das 

incapacidades nas atividades diárias e sim uma ferramenta de classificação. Outros 

instrumentos genéricos utilizados para avaliar o estado de saúde também não são capazes 

de distinguir claramente entre sintomas e incapacidades considerando a percepção 

subjetiva do indivíduo. Por isso, alguns autores apontaram a necessidade de um 

instrumento prático para medir incapacidade e saúde que esteja ligado conceitual e 

operacionalmente à CIF, a fim de permitir comparações entre diferentes culturas e 

populações. Para atender a essa necessidade, a OMS desenvolveu a Escala de Avaliação 

de Incapacidade (WHODAS - World Health Organization Disability Assessment 

Schedule), um instrumento inicialmente construído para avaliar a funcionalidade, 

principalmente em pacientes psiquiátricos e internados. A segunda versão, denominada 

WHODAS 2.0, é diferente do original, e foi desenvolvida especificamente para refletir a 

CIF (Silveira et al, 2013), com diferença que a CIF foi desenvolvida para ser utilizada por 

profissionais de saúde e permitir a avaliação das limitações funcionais na perspectiva 
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desses profissionais enquanto a WHODAS 2.0 se propõe a avaliar a incapacidade na 

perspectiva do indivíduo, considerando os aspectos subjetivos. Assim sendo, a CIF 

oferece uma perspectiva externa e objetiva enquanto a WHODAS 2.0 fornece uma 

perspectiva interna e subjetiva do fenômeno da limitação funcional (Federici et al, 2009). 

 A WHODAS 2.0 é um instrumento de avaliação desenvolvido para fornecer um 

método padronizado de mensuração da saúde e deficiência de forma transcultural. Os 

especialistas que o elaboraram realizaram um estudo multicêntrico em 19 países (Ustün 

et al, 2010). O WHODAS 2.0 mostrou-se útil na avaliação dos níveis de saúde e de 

deficiência na população geral através de inquéritos de saúde e para mensurar a 

efetividade clínica e ganhos proporcionados pelas intervenções (OMS, 2010). O 

instrumento atualmente encontra-se disponível em mais de 27 idiomas (Silveira et al, 

2013). Utilizando a estrutura conceitual da CIF, o WHODAS 2.0 fornece um escore geral 

e avalia o nível de funcionalidade em seis diferentes domínios (cognição, mobilidade, 

autocuidado, convivência com as pessoas, atividades da vida e participação na sociedade). 

Seu uso permite a obtenção de uma medida confiável da funcionalidade e da incapacidade 

que são aplicáveis em diferentes culturas, sexos, faixas etárias e em todas as populações 

adultas. Além de abranger plenamente os domínios da CIF, aplica-se a todas as diferentes 

doenças e condições de saúde (Silveira et al, 2013 e Ustün et al, 2010). 

 Chwastiak e Von Korf (2003) avaliaram a utilização da WHODAS 2.0 em 

pacientes com depressão e lombalgia em contexto de atenção primária e verificaram que 

o instrumento apresentou validade, consistência interna e sensibilidade à mudança 

adequadas para a sua utilização na avaliação tanto de doenças físicas quanto transtornos 

mentais. No domínio atividades da vida, a subescala referente ao trabalho apresentou boa 

performance quando comparada ao WLQ (The Work Limitations Questionnaire), 

ferramenta amplamente utilizada em estudos sobre presenteísmo. 

 Para ser utilizado no WMHIS, o instrumento original WHODAS 2.0 foi 

substancialmente modificado com os objetivos de diminuir a carga sobre o respondente, 

em virtude da extensão da ferramenta original, e obter informações precisas da 

incapacidade total e parcial quantificados em dias perdidos a partir das questões referentes 

ao domínio atividades da vida (Von Korff et al, 2008). Modificações foram realizadas a 

partir da versão de 36 questões da WHODAS 2.0 em todos os domínios. O domínio de 

interesse do presente estudo é o de atividades da vida, no qual é avaliado o desempenho 

nas atividades habituais, inclusive o trabalho. Foram efetuadas modificações para que o 
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instrumento fosse compatível com o World Health Organization Health and Work 

Performance Questionnaire (HPQ) (Kessler et al, 2002 e Kessler et al, 2003), ferramenta 

amplamente utilizada em estudos sobre absenteísmo e presenteísmo. As questões da 

versão modificada da WHODAS 2.0 do domínio atividades da vida estão abaixo 

descritas: 

• FD4. As próximas perguntas são sobre a sua saúde nos últimos 30 dias. Em quantos 

dias dos últimos 30, o(a) Sr(a). não conseguiu trabalhar ou fazer suas atividades 

habituais por causa de problemas com a sua saúde física, sua saúde mental ou pelo 

uso de álcool ou drogas? 

• FD7. Em quantos dias dos últimos 30, apesar de conseguir trabalhar e fazer as suas 

atividades habituais, o(a) Sr(a). teve que reduzir seus afazeres ou percebeu que não 

conseguia fazer tantas coisas quanto o seu habitual, por causa de problemas com a 

sua saúde física, sua saúde mental ou o uso de álcool ou drogas? 

• FD8. Em quantos dias dos últimos 30, o(a) Sr(a). diminuiu a qualidade de seu 

trabalho ou o zelo com que trabalhou por causa de problemas com a sua saúde 

física, sua saúde mental ou o uso de álcool ou drogas? 

• FD9. Em quantos dias dos últimos 30, foi necessário um esforço extremo para 

alcançar o seu desempenho habitual no trabalho ou em suas outras atividades 

normais do dia-a-dia por causa de problemas com a sua saúde física, sua saúde 

mental ou o uso de álcool ou drogas? 

A questão FD4 corresponde aos dias perdidos por absenteísmo ou dias com 

incapacidade total (Alonso et al, 2011) e as questões FD7, FD8 e FD9 representam o 

presenteísmo ou a incapacidade parcial (Bruffaerts et al, 2011 e Harder et al, 2014). Os 

dias perdidos com absenteísmo correspondem aos dias referidos na questão FD4. O 

número de dias com presenteísmo é calculado a partir das questões FD7, FD8 e FD9 pela 

fórmula FD7*0,5+FD8*0,5+FD9*0,25 (Bruffaerts et al, 2011; Bruffaerts et al, 2012; 

Barbaglia et al, 2013 e Barbaglia et al, 2017), caso essa soma seja superior a 30, são 

considerados apenas 30 dias como limite máximo (Bruffaerts et al, 2011). Além disso, 

pode ser calculado um índice agregado de incapacidade considerando absenteísmo e 

presenteísmo pela fórmula FD4+(FD7*0,5+FD8*0,5+FD9*0,25), caso essa soma seja 

superior a 30, são considerados apenas 30 dias como limite máximo (Von Korff et al, 

2008). 
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Como o objetivo dessa pesquisa é avaliar o absenteísmo e o presenteísmo, foram 

considerados apenas os respondentes que se encontravam trabalhando no momento da 

entrevista, pois a utilização da versão modificada da WHODAS 2.0, utilizada no World 

Mental Health Survey, fornece boas estimativas tanto do absenteísmo quanto do 

presenteísmo quando são considerados apenas aqueles que se declaram empregados no 

momento da entrevista (Bruffaerts et al, 2011; De Graaf, 2012; Barbaglia et al, 2013 e 

Barbaglia et al, 2017).  

  

2.4 – População-alvo e amostra  

 

A população-alvo deste estudo é uma subamostra da população não 

institucionalizada, com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, residente na cidade de São 

Paulo e região metropolitana, composta por 38 municípios. A amostra total inicial era de 

5.037 sujeitos, avaliados no domicílio. A subamostra, foco do presente projeto, 

corresponde aos respondentes que responderam a entrevista completa (Partes 1 e 2), para 

os quais todos os transtornos mentais foram investigados, e estavam empregados no 

momento da realização da pesquisa. Foram excluídos os respondentes que não trabalham, 

os aposentados, os estudantes e os desempregados. A amostra final foi de 1.737 

respondentes, conforme demonstrado na figura 6: 
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Figura 6: Visão esquemática da amostra do estudo. 

 

 

 

 

2.5 – Análises estatísticas 

 

 Em todas as análises estatísticas realizadas, foram aplicados pesos para ajustar as 

diferenças na probabilidade de seleção e de não resposta, pós-estratificando a amostra 

final visando ajustar os resultados obtidos para a população em geral. Todos os resultados 

foram apresentados após a realização desses procedimentos de correção estatística. As 

análises foram realizadas com o software de estatística SAS versão 9.4, considerando um 

nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

2.5.1 – Estatística descritiva 

 

 Da população alvo, após ajustes para estimar os resultados obtidos para a 

população geral, foram descritos: 

• Dados demográficos: sexo, idade, escolaridade, nível de renda e estado civil. 

• Prevalência doenças físicas crônicas e dos transtornos mentais. 

• Distribuição das perdas de produtividade por absenteísmo, presenteísmo e total de 

dias perdidos. 
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• Número de dias perdidos por absenteísmo, presenteísmo e total de dias perdidos, 

considerando apenas os trabalhadores e comparando os respondentes que apresentam 

com os que não apresentam os grupos de doenças físicas e transtornos mentais. 

 

2.5.2 – Estatística analítica 

 

Foi utilizado o Qui-Quadrado para avaliar se as variáveis sociodemográficas e a 

prevalência de doenças e transtornos apresentaram diferenças, comparando trabalhadores 

e não trabalhadores 

Análise de regressão logística multinomial ponderada para a amostra com o 

estimador de variância Jackniffe foi utilizada para examinar associações multivariadas e 

obter a Razão de Chances (Odds Ratio) dos transtornos físicos e mentais com dias de 

absenteísmo relatados, redução quantitativa, redução qualitativa e dias de esforço extremo 

e algum dia com absenteísmo e/ou presenteísmo nos últimos 30 dias. Dois modelos foram 

desenvolvidos. No primeiro modelo, os entrevistados foram comparados considerando 

aqueles com e sem doenças físicas e, em separado, considerando aqueles com e sem 

transtornos mentais. Ou seja, no primeiro modelo foi feita a correção para comorbidade 

física em separado da correção para a comorbidade mental. No segundo modelo, os 

entrevistados foram comparados considerando aqueles com e sem todas as doenças e 

transtornos. Ou seja, no segundo modelo foi feita a correção para todas as comorbidades. 
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3. RESULTADOS 
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A tabela 2 mostra os dados sociodemográficos da amostra total. Comparando 

trabalhadores e não trabalhadores, a população de trabalhadores, objetivo do presente 

estudo, tem proporção significativamente maior de homens, é mais jovem, tem nível de 

escolaridade mais elevado e tem renda mais elevada. Além disso, os trabalhadores tem 

proporção significativamente mais elevada do solteiros e menor de previamente casados. 

A tabela 2 também apresenta a prevalência das doenças comuns na amostra 

estudada, assim como das comorbidades. Em ambas as populações, a prevalência de 

doenças físicas foi mais que o dobro da prevalência de transtornos mentais. A prevalência 

da maioria das doenças físicas foi significativamente mais elevada entre não 

trabalhadores, com exceção de dor crônica (cervical e lombar), referida por cerca de um 

em cada três respondentes em ambos os grupos. Não houve diferença significativa na 

prevalência de transtornos mentais entre trabalhadores e não trabalhadores. 

Entre trabalhadores, as doenças mais prevalentes foram dor crônica (32,2%), 

insônia (29,2%) e cefaleia/enxaqueca (27,3%). A prevalência de doenças 

cardiovasculares foi 16% e de doenças respiratórias foi 24,3%. As doenças com menores 

prevalências foram artrite (5%), diabetes (3,4%) e doenças digestivas (2%). 68,7% 

apresentaram pelo menos uma doença física e 41,9% apresentaram alguma comorbidade 

física. Os transtorno mentais mais prevalentes foram os transtornos de ansiedade (18,8%) 

e os transtornos de humor (11,4%). Os transtornos com menor prevalência foram 

transtornos de impulso-controle (4,4%) e abuso ou dependência química (3,6%). A 

prevalência de algum transtorno mental foi 27,7% e de comorbidade mental foi 10,8%. A 

presença de mais de uma doença física e/ou mental, ou seja, a presença de comorbidade 

foi observada em 48% dos trabalhadores. 
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Tabela 2 – Características sociodemográficas e prevalência de doença físicas e 

transtornos mentais na amostra de trabalhadores e não trabalhadores do estudo São Paulo 

Megacity (n = 2.942) 

 

 
Trabalhadores Não- trabalhadores 

Valor de p 
N % (EP) N % (EP) 

Sexo p < 0,001 

Masculino 911 56,6 (1,8) 328 30,0 (1,7) 

Feminino 826 43,4 (1,8) 877 70,0 (1,7) 

Idade p < 0,0001 

18-34 anos 705 48,3 (1,8) 386 36,8 (2,0) 

35-49 anos 709 37,6 (1,7) 319 23,4 (1,6) 

> 50 anos 323 14,1 (1,1) 500 39,7 (2,5) 

Escolaridade p < 0,0001 

Baixa (0-4 anos) 336 15,6 (1,1) 463 35,8 (1,6) 

Médio-baixa (5-8 anos) 419 21,2 (1,5) 314 24,2 (1,6) 

Médio-alta (9-11 anos) 629 39,2 (1,7) 347 30,7 (1,9) 

Alta (12 ou mais anos) 353 24,1 (1,5) 81 9,3 (1,5) 

Renda p < 0,0001 

Baixa 299 16,6 (1,7) 431 31,5 (1,4) 

Médio-baixa 482 26,9 (1,6) 336 31,3 (1,7) 

Médio-alta 441 24,3 (1,4) 232 19,2 (2,0) 

Alta 515 32,2 (1,5) 206 17,9 (1,2) 

Estado civil p < 0,001 

Casado 1,103 60,6 (2,1) 745 58,2 (2,9) 

Previamente casado 291 12,7 (1,0) 301 23,0 (1,9) 

Solteiro 343 26,6 (1,8) 159 18,8 (2,1) 

Doenças físicas 

Artrite (doenças reumáticas) 96 5,0 (0,6) 169 12,3 (1,7) p < 0,001 

Cardiovasculares 304 16,0 (1,3) 445 33,1 (1,8) p < 0,001 

Dor crônica 613 32,2 (1,3) 528 35,3 (2,6) p = 0,16 

Diabetes 65 3,4 (0,7) 128 9,0 (1,3) p = 0,02 

Cefaleia/Enxaqueca 518 27,3 (1,4) 451 32,9 (2,8) p = 0,048 

Insônia 555 29,2 (1,6) 564 37,6 (2,1) p = 0,004 

Digestivas 37 2,0 (0,2) 64 3,8 (0,7) p = 0,01 

Respiratórias 462 24,3 (1,7) 345 25 (1,3) p = 0,62 

Transtornos mentais 

Transtornos do humor 217 11,4 (0,7) 256 12,6 (1,2) p =0,21 

Transtornos de ansiedade 357 18,8 (1,0) 377 16,4 (1,4) p = 0,07 

Abuso ou dependência química 68 3,6 (0,5) 60 4,3 (0,7) p = 0,40 

Transtorno de impulso-controle 84 4,4 (0,6) 77 9,5 (0,9) p = 0,083 

Alguma doença física 1.307 68,7 (0,7) 1.015 75,7 (2,1) p = 0,0002 

Comorbidade Física* 797 41,9 (1,0) 746 51,7 (3,2) p = 0,002 

Algum transtorno mental 528 27,7 (0,5) 560 32,9 (1,8) p = 0,018 

Comorbidade Mental** 205 10,8 (0,6) 243 13,4 (1,3) p = 0,07 

Alguma doença 1.392 73,2 (0,7) 1.073 82,2 (2,3) p = 0,002 

Comorbidade*** 912 48,0 (1,0) 869 60,8 (2,8) P< 0,0001 

* Presença de duas ou mais doenças físicas 
** Presença de dois ou mais transtornos mentais 
*** Presença de duas ou mais doenças 
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Como demonstrado na Tabela 3, a média de dias perdidos por absenteísmo, 

presenteísmo e total de dias perdido de acordo com correlatos sociodemográficos, 

mostrou diferenças significativas apenas nas mulheres, que tiveram significativamente 

mais dias perdidos devido ao presenteísmo e total de dias perdidos, em comparação com 

os homens. Não foram encontradas diferenças na média de dias perdidos de acordo com 

as categorias de idade, escolaridade, renda e estado civil. 

 

Tabela 3 – Média de dias perdidos (absenteísmo, presenteísmo e total de dias perdidos) 

de acordo com variáveis sociodemográficas entre trabalhadores do estudo São Paulo 

Megacity (n = 1.737) 

 

     
Absenteísmo Presenteísmo Total de dias 

Média de dias (EP) Média de dias (EP) Média de dias (EP) 

Sexo 

Masculino 1,1 (0,2) 1,1 (0,1) 1,5 (0,2) 

Feminino 1,0 (0,2) 1,8 (0,2) 2,3 (0,3) 

Valor de p 0,65 0,005 0,01 

Idade 

18-34 anos 0,9 (0,2) 1,4 (0,2) 1,9 (0,3) 

35-49 anos 1,0 (0,2) 1,0 (0,2) 1,5 (0,2) 

> 50 anos 1,5 (0,3) 1,7 (0,3) 2,2 (0,4) 

Valor de p 0,23 0,34 0,25 

Educação 

Baixa (0-4 anos) 1,3 (0,4) 1,3 (0,3) 1,6 (0,3) 

Médio-baixa (5-8 anos) 1,3 (0,2) 1,6 (0,3) 2,1 (0,4) 

Médio-alta (9-11 anos) 0,8 (0,2) 1,2 (0,1) 1,5 (0,1) 

Alta (12 ou mais anos) 1,0 (0,3) 1,5 (0,4) 2,2 (0,6) 

Valor de p 0,25 0,62 0,39 

Renda 

Baixa 1,3 (0,3) 1,5 (0,4) 2,1 (0,5) 

Médio-baixa 1,4 (0,2) 1,4 (0,1) 1,8 (0,2) 

Médio-alta 1,1 (0,2) 1,4 (0,2) 1,9 (0,3) 

Alta 0,6 (0,2) 1,3 (0,2) 1,6 (0,3) 

Valor de p 0,060 0,88 0,764 

Estado civil 

Casado 1,0 (0,1) 1,4 (0,1) 1,7 (0,2) 

Previamente casado 1,1 (0,3) 1,2 (0,2) 1,8 (0,3) 

Solteiro 1,1 (0,3) 1,5 (0,3) 2,1 (0,4) 

Valor de p 0,91 0,917 0,709 
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A prevalência de absenteísmo em 30 dias na amostra de trabalhadores foi de 

12,8%. O número médio de dias de absenteísmo no mês anterior foi 1,5 e 8,8 entre aqueles 

que reportaram pelo menos um dia perdido. Entre os trabalhadores que referiram pelo 

menos um dia de absenteísmo, cerca de 27% faltaram apenas um dia e 21,5% relataram 

entre 3 e 5 dias por mês (Tabela 4). 

A prevalência de presenteísmo foi similar para todos os tipos de incapacidade 

parcial avaliados: redução quantitativa 14,3%, redução qualitativa 12,9% e esforço 

extremo 13,9%. O número médio de dias com presenteísmo variou de acordo com o tipo 

de incapacidade parcial, com variação entre 1,4 dias na amostra total e 6,3 dias entre 

aqueles com pelo menos um dia com redução quantitativa até 1,7 dias na amostra total e 

9,1 dias entre aqueles com algum dia com esforço extremo. Entre aqueles com pelo menos 

um dia de presenteísmo, a maioria dos entrevistados reportou entre 3 e 5 dias por mês de 

redução quantitativa, redução qualitativa e esforço extremo. 
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Tabela 4: Prevalência, distribuição e duração média dos dias perdidos por absenteísmo, 

presenteísmo e total de dias perdidos entre trabalhadores do estudo São Paulo Megacity 

(n = 1.737). 

 

Dias perdidos (absenteísmo) 
Amostra total Reposta ≠ 0 

% EP % EP 

Algum dia perdido por absenteísmo 12,8 1,3 100 - 

1 dia 3,4 0,6 26,9 4,7 

2 dias 2,1 0,4 16,4 2,5 

3-5 dias 2,8 0,5 21,5 3,2 

6-10 dias 1,1 0,2 8,7 1,8 

11-20 dias 1,7 0,4 13,0 1,9 

21-30 dias 1,7 0,3 13,5 2,1 

Media de dias perdidos por absenteísmo 1,5 0,1 8,8 0,6 

Dias com redução quantitativa  
Amostra total Reposta ≠ 0 

% EP % EP 

Algum dia – redução da quantidade  14,3 1,1 100 - 

1 dia 1,9 0,4 13,3 2,7 

2 dias 2,3 0,3 15,9 2,4 

3-5 dias 4,0 0,6 27,9 2,9 

6-10 dias 3,4 0,5 23,6 2,5 

11-20 dias 1,6 0,3 11,3 2,0 

21-30 dias 1,1 0,2 8,0 1,6 

Média de dias com redução quantitativa 1,4 0,1 6,3 0,3 

Dias com redução qualitativa 
Amostra total Reposta ≠ 0 

% EP % EP 

Algum dia – redução da qualidade 12,9 0,7 100 - 

1 dia 1,6 0,3 12,8 2,3 

2 dias 2,3 0,4 17,9 3,2 

3-5 dias 3,5 0,5 27,6 3,7 

6-10 dias 2,4 0,5 18,3 3,1 

11-20 dias 1,9 0,4 14,7 2,9 

21-30 dias 1,2 0,2 9,1 1,6 

Média de dias com redução qualitativa 1,4 0,1 8,1 0,5 

Dias com necessidade de esforço extremo  
Amostra total Reposta ≠ 0 

% EP % EP 

Algum dia – esforço extremo 13,9 1,2 100 - 

1 dia 1,9 0,5 13,7 2,0 

2 dias 1,7 0,4 13,1 1,9 

3-5 dias 4,1 0,9 28,1 2,7 

6-10 dias 2,9 0,6 15,7 1,8 

11-20 dias 1,6 0,3 15,7 2,0 

21-30 dias 1,8 0,3 13,7 2,3 

Média de dias – necessário esforço extremo 1,7 0,1 9,1 0,5 

Algum dia com redução de produtividade 

(absenteísmo e/ou presenteísmo) 

Amostra total Reposta ≠ 0 

% EP % EP 

Algum dia – redução de produtividade 18,6 1,3 100 - 

1 dia 3,1 0,5 17,0 3,3 

2 dias 4,0 0,5 21,8 2,8 

3-5 dias 6,9 1,0 37,4 4,0 

6-10 dias 5,7 0,8 30,7 2,9 

11-20 dias 2,9 0,6 15,8 2,7 

21-30 dias 2,4 0,3 12,9 1,6 

Média de dias perdidos (índice agregado de incapacidade) 1,8 0,1 7,8 0,4 
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Os números médios de dias perdidos (absenteísmo, presenteísmo e total de dias 

perdidos), demonstrados na tabela 5 e os gráficos 1, 2 e 3, variaram de acordo com as 

doenças físicas e transtornos mentais comuns. Os respondentes com pelo menos uma 

doença física apresentaram uma média de 1,3 dias de absenteísmo, 1,8 dias de 

presenteísmo e 2,3 dias de perda total em comparação com 0,5, 0,4 e 0,7 entre aqueles 

sem as doenças físicas. A média de dias perdidos foi maior para aqueles com pelo menos 

um transtorno mental: 2,1 dias de absenteísmo, 3,4 dias de presenteísmo e 4,2 dias de 

perda total em comparação com 0,3, 0,4 e 0,2 entre aqueles sem os transtornos mentais. 

Todas as doenças físicas, exceto doenças respiratórias, e todos os transtornos 

mentais estiveram associados a mais dias perdidos por absenteísmo em comparação com 

aqueles sem a doença ou transtorno e todas as doenças físicas, exceto doenças digestivas, 

e os transtornos mentais estiveram associados a dias mais perdidos por presenteísmo e 

total de dias perdidos em comparação com aqueles sem a doença ou transtorno. A média 

de dias perdidos por absenteísmo, presenteísmo e total de dias perdidos por transtornos 

mentais foi consistentemente superior à média de dias perdidos por doenças físicas nos 

diferentes grupos de patologias, assim como a comorbidade mental em comparação com 

a comorbidade física. De uma forma geral, o impacto tanto das doenças físicas quanto 

dos transtornos mentais foi maior em dias perdidos por presenteísmo do que por 

absenteísmo. 

As doenças físicas associadas a mais dias de absenteísmo foram insônia (2,8 dias), 

diabetes (2,7 dias) e artrite (2,3 dias). As doenças associadas a mais dias de presenteísmo 

foram dor crônica (2,6 dias), cefaleia/enxaqueca (2,6 dias) e doenças digestivas (2,5 dias). 

Entre os transtornos mentais, os transtornos de humor foram associados a mais dias de 

absenteísmo (3,1), dias de presenteísmo (5,4) e dias perdidos totais (6,5), seguidos por 

transtornos de impulso-controle (2,9, 4,2 e 5,5) 
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Tabela 5 – Médias de dias de absenteísmo, presenteísmo e total de dias perdidos 

autorreferidos associados aos grupos de doenças físicas e transtornos mentais, 

demonstrando os com e sem doença física ou transtorno mental, em trabalhadores do 

estudo São Paulo Megacity (n = 1.737) 

 

 

Absenteísmo Presenteísmo 
Total de dias 

perdidos 

Com 

doença ou 

transtorno 

Sem 

doença ou 

transtorno 

Com 

doença ou 

transtorno 

Sem 

doença ou 

transtorno 

Com 

doença ou 

transtorno 

Sem 

doença ou 

transtorno 

Média de 

dias (EP) 

Média de 

dias (EP) 
Média de 

dias (EP) 
Média de 

dias (EP) 
Média de 

dias (EP) 
Média de 

dias (EP) 

Doenças físicas 1,3 (0,2) 0,5 (0,2) 1,8 (0,2) 0,4 (0,1) 2,3 (0,3) 0,7 (0,1) 

Artrite (doenças reumáticas) 2,3 (0,7) 1,0 (0,1) 2,1 (0,6) 1,3 (0,1) 2,9 (0,8) 1,7 (0,2) 

Cardiovasculares 1,5 (0,3) 1,0 (0,1) 1,9 (0,3) 1,3 (0,1) 2,7 (0,5) 1,6 (0,2) 

Dor crônica 1,9 (0,3) 0,6 (0,1) 2,6 (0,3) 0,8 (0,1) 3,3 (0,4) 1,1 (0,1) 

Diabetes 2,7 (1,0) 1,0 (0,1) 2,0 (1,0) 1,3 (0,1) 2,8 (1,2) 1,8 (0,2) 

Cefaleia/Enxaqueca 1,5 (0,3) 0,9 (0,1) 2,5 (0,3) 1,0 (0,1) 3,6 (0,5) 1,3 (0,1) 

Insônia 1,6 (0,2) 0,8 (0,1) 2,6 (0,2) 0,8 (0,1) 3,4 (0,3) 1,1 (0,2) 

Digestivas 2,8 (0,9) 1,0 (0,1)  0,9 (0,3) 1,3 (0,1) 1,6 (0,3) 1,8 (0,1) 

Respiratórias  1,1 (0,2) 1,0 (0,2) 1,7 (0,3) 1,3 (0,1) 2,7 (0,4) 1,7 (0,2) 

Transtornos Mentais 2,1 (0,3) 0,7 (0,1) 3,4 (0,3) 0,6 (0,1) 4,2 (0,3) 0,9 (0,2) 

Transtornos do humor 3,1 (0,5) 0,8 (0,1) 5,4 (0,5) 0,9 (0,1) 6,5 (0,8) 1,2 (0,1) 

Transtornos de ansiedade 2,3 (0,4) 0,8 (0,2) 3,3 (0,3) 0,9 (0,1) 4,2 (0,3) 1,2 (0,1) 

Abuso ou dependência química 2,1 (0,5) 1,0 (0,1) 2,0 (0,4) 1,3 (0,1) 2,9 (0,6) 1,8 (0,1) 

Transtornos de impulso-controle 2,9 (0,7) 1,0 (0,1) 4,2 (0,8) 1,2 (0,1) 5,5 (1,1) 1,6 (0,2) 

Comorbidade física* 1,7 (0,2) 0,6 (0,1) 2,4 (0,2) 0,6 (0,1) 3,2 (0,4) 0,8 (0,1) 

Comorbidade mental** 3,3 (0,5) 0,8 (0,1) 4,6 (0,6) 1,0 (0,1) 6,0 (0,8) 1,3 (0,1) 

Comorbidade*** 1,7 (0,2) 0,5 (0,1) 2,5 (0,2) 0,4 (0,1) 3,2 (0,3) 0,5 (0,1) 
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Gráfico 1 – Médias de dias de absenteísmo autorreferidos associados aos grupos de 

doenças físicas e transtornos mentais, demonstrando os com e sem doença física ou 

transtorno mental, em trabalhadores do estudo São Paulo Megacity (n = 1.737) 

 

 
 
Gráfico 2 – Médias de dias de presenteísmo autorreferidos associados aos grupos de 

doenças físicas e transtornos mentais, demonstrando os com e sem doença física ou 

transtorno mental, em trabalhadores do estudo São Paulo Megacity (n = 1.737) 
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Gráfico 3 – Médias de total de dias perdidos autorreferidos associados aos grupos de 

doenças físicas e transtornos mentais, demonstrando os com e sem doença física ou 

transtorno mental, em trabalhadores do estudo São Paulo Megacity (n = 1.737) 

 

 
 

As tabelas 6 e 7 mostram as RCs (ORs) obtidas por modelos de regressão logística. 

No modelo 1, a regressão foi realizada comparando a presença e a ausência dos grupos 

de doenças físicas, sem considerar a presença dos transtornos mentais, assim como 

comparando a presença e a ausência dos transtornos mentais sem considerar a presença 

de doenças físicas. No modelo 2, foram consideradas a presença e a ausência de todas as 

doenças físicas e transtornos mentais. Os principais achados foram: 

• No modelo 1, cefaleia/enxaqueca, insônia, dor crônica, transtornos do humor e os 

transtornos de ansiedade estiveram associados a um risco significativamente maior da 

ocorrência do absenteísmo, dias com redução quantitativa, dias com redução 

qualitativa, dias com necessidade de extremo esforço e algum dia com redução de 

produtividade. Abuso/dependência química estiveram associados a um risco 

significativamente maior da ocorrência do absenteísmo, dias com necessidade de 

extremo esforço e algum dia com redução de produtividade. Transtornos de impulso-

controle estiveram associados a um maior risco da ocorrência de dias com redução 

quantitativa e dias com redução qualitativa. Doenças cardiovasculares estiveram 

associadas um maior risco de dias com necessidade de esforço extremo. 
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• No modelo 2, dor crônica, cefaleia/enxaqueca e transtornos do humor estiveram 

associados a um risco significativamente maior da ocorrência do absenteísmo, dias 

com redução quantitativa, dias com redução qualitativa, dias com necessidade de 

extremo esforço e algum dia com redução de produtividade. Doenças 

cardiovasculares estiveram associadas um maior risco de absenteísmo, dias com 

necessidade de extremo esforço e algum dia com redução de produtividade. Insônia 

esteve associada a dias com redução de quantidade e dias com necessidade de extremo 

esforço. Transtornos de ansiedade estiveram associados a um maior risco da 

ocorrência de absenteísmo e algum dia com redução de produtividade. 

• Em ambos os modelos, os transtornos de humor apresentaram as maiores razões de 

chance para a ocorrência de todas as formas de redução de produtividade mensuradas 

na comparação com todos os outros grupos de doenças e transtornos. 

• Em ambos os modelos, dentre as diferentes formas de redução de produtividade 

mensuradas, os transtornos de humor apresentaram as maiores RCs (ORs) para a 

ocorrência de dias com redução qualitativa. 

• Todos os grupos de transtornos mentais tiveram RCs (ORs) superiores a 1, mas em 

alguns casos não tiveram significância estatística. Tal fato não ocorreu com os 

diferentes grupos de doenças físicas. 
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Tabela 6 – Razão de Chances (Odds Ratio) da ocorrência de absenteísmo, presenteísmo 

e algum dia perdido (absenteísmo ou presenteísmo) em trabalhadores do estudo São Paulo 

Megacity por grupos de doenças ou transtornos. Modelo 1: Com ajuste para comorbidade 

física em separados em separado do ajuste para comorbidade mental (n = 1.737) 

 

 

 

Absenteísmo Presenteísmo 
 

Algum dia 

perdido 
Redução de 

quantidade 

Redução de  

qualidade 
Extremo esforço 

RC IC 95% RC IC 95% RC IC 95% RC IC 95% RC IC 95% 

Doenças físicas           

Artrite (doenças reumáticas) 0,83 0,43-1,59 0,67 0,35-1,28 0,48 0,23-0,98 0,58 0,30-1,11 0,78 0,43-1,40 

Cardiovasculares 1,51 0,97-2,39 1,41 0,85-2,34 1,68 0.97-2,75 1,80 1,06-3,08 1,53 0,96-2,42 

Dor crônica 2,12 1,43-3,14 2,06 1,37-3,10 2,55 1,62-4,02 1,75 1,14-2,68 2,11 1,46-3.04 

Diabetes 1,50 0,65-3,45 1,47 0,71-3,02 0,93 0,41-2,10 0,97 0,43-2.19 1,27 0,62-2,61 

Cefaleia/Enxaqueca 2,00 1,35-2,95 2,39 1,61-3,54 2,46 1,62-3,74 2,2 1,47-3,29 1,93 1,33-2,73 

Insônia 1,90 1,92-2,80 2,49 1,64-3,77 2,40 1,54-3,78 2,74 1,78-4,24 1,98 1,34-2,82 

Digestivas 0,81 0,35-1,83 0,70 0,30-1,63 0,79 0,33-1,90 0,52 0,23-1,18 0,93 0,44-1,95 

Respiratórias  0,94 0,61-1.47 1,45 0,96-2,34 1,44 0,90-2,32 1,15 0,71-1,86 1,22 0,82-1,83 

Transtornos Mentais           

Transtornos do humor 3,37 2,24-5,07 4,24 2,84-6,32 5,57 3,72-8,34 3,91 2,60-5,88 3,73 2,24-5,07 

Transtornos de ansiedade 2,64 1,80-3,86 1,90 1,28-2,81 1,67 1,12-2,49 2,36 1,59-3,52 2,64 1,80-3,86 

Abuso ou dependência química 2,26 1,08-4,71 1,74 0,80-3,80 1,73 0,73-4,10 2,20 1,06-4,61 2,26 1,09-4,71 

Transtornos de impulso-controle 1,78 0,90-3,26 1,87 1,00-3,45 1,94 1,07-3,49 1,59 0,87-2,90 1,71 0,91-3,26 

 

Tabela 7 – Razão de Chances (Odds Ratio) da ocorrência de absenteísmo, presenteísmo 

e algum dia perdido (absenteísmo e/ou presenteísmo) em trabalhadores do estudo São 

Paulo Megacity por grupos de doenças ou transtornos. Modelo 2: Com ajuste para todas 

as comorbidades (n = 1.737) 

 

 

 

Absenteísmo Presenteísmo 
 

Algum dia 

perdido 
Redução de 

quantidade 
Redução de 

qualidade 
Extremo esforço 

RC IC 95% RC IC 95% RC IC 95% RC IC 95% RC IC 95% 

Doenças físicas           

Artrite (doenças reumáticas) 0,76 0,39-1,49 0,64 0,33-1,23 0,46 0,22-0,94 0,52 0,26-1,04 0,70 0,38-1,27 

Cardiovasculares 1,70 1,05-2,74 1,50 0,89-2,53 1,68 0,98-2,90 2,10 1,17-3,64 1,65 1,02-2,66 

Dor crônica 2,16 1,40-3,31 1,91 1,23-2,99 2,23 1,40-3,56 1,66 1,04-2,66 2,00 1,38-2,98 

Diabetes 1,50 0,60-3,75 1,35 0,64-2,85 0,82 0,35-1,97 0,91 0,38-2,16 1,16 0,54-2,45 

Cefaleia/Enxaqueca 1,80 1,17-,2,79 2,03 1,33-3,10 1,91 1,22-3,00 1,90 1,22-2,96 1,64 1,12-2,41 

Insônia 1,14 0,74-1,76 1,60 1,04-2,48 1,37 0,86-2,17 1,75 1,09-2,79 1,21 0,82-1,79 

Digestivas 0,48 0,20-1,10 0,43 0,17-1,07 0,44 0,17-1,15 0,30 0,13-0,70 0,53 0,24-1,14 

Respiratórias  1,00 0,62-1,57 1,50 0,94-2,40 1,36 0,83-2,24 1,72 0,71-1,95 1,24 0,81-1,88 

Transtornos Mentais           

Transtornos do humor 2,31 1,35-3,93 2,12 1,25-3,57 3,07 1,83-5,15 2,13 1,28-3,56 2,66 1,62-4,38 

Transtornos de ansiedade 1,87 1,06-3,30 1,07 0,63-1,80 1,05 0,61-1,81 1,40 0,83-2,36 1,75 1,05-2,90 

Abuso ou dependência química 1,93 0,89-4,20 1,22 0,59-2,52 1,27 0,56-2,87 1,51 0,74-3,06 1,40 0,70-2,82 

Transtornos de impulso-controle 1,43 0,74-2,78 1,38 0,73-2,58 1,47 0,80-2,70 1,16 0,64-2,12 1,40 0,77-2,55 
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4. DISCUSSÃO 
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O presente estudo adiciona à literatura nacional dados empíricos sobre a 

associação de perdas de produtividade e doenças comuns entre os trabalhadores que 

residem na maior área metropolitana do Brasil. Os resultados revelam que as doenças 

físicas e os transtornos mentais são altamente prevalentes. A comorbidade é um fenômeno 

bastante comum, atingindo cerca de um em cada dois trabalhadores. A prevalência e o 

número médio de dias perdidos devido a absenteísmo e presenteísmo são elevados e 

possuem grande relevância econômica. Além disso, a presente pesquisa fornece 

evidências de que (1) o peso do presenteísmo é maior do que o ônus do absenteísmo; (2) 

os transtornos mentais estão associados a mais dias perdidos devido ao absenteísmo e ao 

presenteísmo do que as doenças físicas; e (3) os transtornos do humor são a condição de 

saúde comum associada a mais dias perdidos e tem a associação estatística mais forte com 

a ocorrência de absenteísmo e presenteísmo. 

As diferenças sociodemográficas observadas entre trabalhadores e não 

trabalhadores ajudam a delinear o perfil da população foco da pesquisa e podem ser 

justificadas por características específicas da sociedade brasileira. A predominância do 

sexo masculino pode ser explicado porque a ocorrência de inatividade e desemprego é 

maior entre as mulheres (Oliveira et al, 2009). As diferenças nas faixas etárias nas duas 

populações podem ser explicadas pelo fato de os aposentados terem sido considerados 

como não trabalhadores. A escolaridade mais alta pode ser explicada pelo fato do 

desemprego ser menor entre os com escolaridade mais alta (Fraga e Dias, 2007, Camargo 

e Reis, 2005 e Lameiras e Carvalho, 2017). As diferenças de renda podem ser justificadas 

pelo fato de a renda entre os que trabalham ser mais alta em comparação com os 

aposentados (Neri, 2007). 

A maior prevalência de doenças físicas entre não trabalhadores pode estar 

relacionado ao fato dessa população ter idade mais avançada, mas também pode estar 

relacionada ao chamado “Efeito do Trabalhador Saudável”, que traduz a maior 

probabilidade de trabalhadores saudáveis serem admitidos e mantidos no mercado de 

trabalho em comparação com os não saudáveis, por motivos ainda não totalmente 

esclarecidos (Santana, 2018 e Santana e Cordeiro, 2007). Contudo, nossos dados não 

permitem fazer afirmativas a esse respeito. 

A elevada prevalência de doenças físicas comuns entre trabalhadores é compatível 

com diversos estudos realizados com trabalhadores da população geral (Holden et al, 

2011; Zhang et al, 2016; Egede et al, 2007 e Wang et al, 2004). A prevalência dor crônica 
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(cervical e lombar) foi muito similar ao observado por Wang et al (2004) e Holden et al 

(2011). A prevalência de diabetes foi similar ao observado por Wang et al (2004), Holden 

et al (2011), Tunceli et al (2005) e Burton et al (2004). A prevalência de artrite (5%) foi 

similar ao observado por Holden et al (2011), Burton et al (2004) mas inferior aos 15,5% 

observado por Muchmore et al (2003) em estudo realizado trabalhadores de uma empresa. 

Essa diferença pode ser atribuída ao fato de esse estudo ter tido como definição de caso 

diagnósticos realizados por médicos. E também inferior aos 14,7% observado por Ricci 

et al (2005), diferença que pode ser atribuída ao fato de terem sido avaliados apenas 

trabalhadores entre 40 e 65 anos. 

A prevalência dos transtornos mentais em trabalhadores da população geral 

também pode ser comparada com estudos em outros países: 

• Kessler e Frank (1997) observaram que a prevalência de algum transtorno mental de 

18,8%, transtorno de humor 4,9%, transtornos de ansiedade 11,6% e algum abuso ou 

dependência química 5,6%. 

• Stewart et al (2003) encontraram uma prevalência dos transtornos de humor de 9,4% 

entre trabalhadores da população geral nos Estados Unidos. Contudo, nesse estudo 

depressão foi definida a partir de outro instrumento de diagnóstico, prejudicando a 

comparação.  

• No Canadá, Zhang et al (2016) encontraram a prevalência de transtornos de humor de 

5,3%, transtornos de ansiedade 3,9%, mas não foram utilizadas ferramentas 

estruturadas de diagnóstico e sim diagnóstico autorreferido, o que pode explicar a 

diferença em comparação com os outros estudos. 

• Na Holanda, Laitinen-Krispijn et al (2000) observaram a prevalência de algum 

transtorno mental de 20%, transtornos de humor 6,1%, transtornos de ansiedade 9,9% 

e algum abuso ou dependência química 8,3% e Buist-Bouwman et al (2005) 

encontraram uma prevalência de transtornos de humor 8,1%, transtornos de ansiedade 

12,9% e algum abuso ou dependência química 7,5%. Nesses dois estudos, os 

diagnósticos foram realizados também utilizando o Composite International 

Diagnostic Interview. 

• Na Austrália, também utilizando o Composite International Diagnostic Interview, 

Lim et al (2000) observaram uma prevalência de algum transtorno mental de 10,5%, 

dos transtornos de humor de 2,5%, transtornos de ansiedade 2,6% e algum abuso ou 

dependência química 3,7%. 
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• Bruffaerts et al (2011), também utilizando o Composite International Diagnostic 

Interview, observaram uma prevalência de algum transtorno mental de 13,1%, dos 

transtornos de humor de 4,9%, transtornos de ansiedade 9,3% e algum abuso ou 

dependência de álcool 1,2%. 

• No Japão, Tsuchiya et al (2012) observaram a prevalência de algum transtorno mental 

de 48,7%, transtornos de humor 15,7%, transtornos de ansiedade 27,2%, algum abuso 

ou dependência química 8,3% e transtorno de impulso-controle 3,7%, utilizando o 

Composite International Diagnostic Interview. 

Em todos os estudos que utilizaram a mesma metodologia para a detecção dos 

transtornos mentais, as diferenças nas prevalências não podem ser atribuídas a diferenças 

nos instrumentos de avaliação e tendem a refletir uma real diferença na prevalência dos 

transtornos mentais nos trabalhadores brasileiros em comparação com os outros países. 

Grandes variações na prevalência dos transtornos mentais na população geral de 

diferentes países foram observadas pelo The WHO World Mental Health Survey 

Consortium (2004), com as prevalências de algum transtorno mental variando de 4,3% a 

26,4%, dos transtornos de humor de 1,7% a 9,6%, dos transtornos de ansiedade de 2,4% 

a 18,2%, algum abuso ou dependência química de 0,1% a 3,8% e dos transtornos de 

impulso-controle de 0% a 6,8%. Assim sendo, a principal observação é que em 

comparação com outros países, tanto entre trabalhadores quanto na população geral, a 

prevalência dos transtornos mentais nos trabalhadores brasileiros está entre as mais 

elevadas do mundo.  

 

A prevalência do absenteísmo em 30 dias (12,8%) é muito similar ao observado 

por Yano e Santana (2012), que encontraram uma prevalência de 12,5%, a despeito de 

diferenças no método da pesquisa, pois foram considerados trabalhadores da indústria na 

cidade de Salvador e foram avaliados os 12 meses anteriores à entrevista. Apesar de 

diferenças metodológicas, pois foram estudadas as licenças certificadas por um serviço 

de medicina ocupacional de um banco estatal em Minas Gerais ao longo de vários anos, 

os nossos achados também são compatíveis com o observado por Silva et al (2008), que 

avaliaram a prevalência de absenteísmo entre trabalhadores de um banco estatal entre 

1998 e 2003 e observaram os seguintes números: 10,9% em 1998, 11% em 1999, 12,56% 

em 2000, 18,25% em 2001, 20,46% em 2002 e 13,44% em 2003. A média nestes anos foi 

15,9% e a mediana 13%. 
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Os nossos achados não são compatíveis com alguns estudos realizados no Brasil. 

Andrade et al (2008), observaram uma prevalência do absenteísmo de 75%. Essas 

diferenças podem ser atribuídas a importantes diferenças metodológicas, pois foi 

considerado um período de 2,5 anos e foram utilizados dados do prontuário médico-

ocupacional dos trabalhadores. Além disso, a população estudada era composta apenas 

por servidores públicos e de acordo com os achados de Ferreira et al (2012), o 

absenteísmo é mais frequente entre os servidores públicos em comparação com 

trabalhadores com outros vínculos de emprego. Rabacow et al (2014) observaram uma 

prevalência de 53,5%. A diferença pode ser atribuída às diferenças metodológicas, pois o 

desenho do estudo foi uma coorte de 12 meses e a população era composta apenas por 

trabalhadores uma companhia aérea, pois Van Drongelen et al (2015) mostraram uma 

forte associação do trabalho em escalas de voo com a ocorrência absenteísmo em 

aeronautas. Fonseca et al (2010) observaram uma prevalência de 38,5%. Apesar de ser 

um estudo transversal, a diferença pode ser atribuída ao fato da população ser composta 

exclusivamente por trabalhadores de uma indústria automobilística, pois como 

demonstrado por Valirad et al (2015), a exposição a riscos ocupacionais específicos na 

indústria automotiva, em especial fatores de risco para doenças osteomusculares, estão 

significativamente associados a uma maior ocorrência do absenteísmo. 

A prevalência do absenteísmo observada em nosso estudo foi um pouco inferior, 

mas compatível com o observado em pesquisas em outros países e que utilizaram 

metodologia semelhante. Kessler et al (2001) observaram uma prevalência de 

absenteísmo de 17,5% em amostra de trabalhadores da população geral dos Estados 

Unidos. Bruffaerts et al (2011) observaram 16,2% em amostra de trabalhadores da 

população geral de nove países da Europa Ocidental. Nosso achado também é compatível 

com estudo em amostra de trabalhadores da população geral do setor privado em 

Cingapura. Utilizando dados de registos médicos, Chan et al (1997) observaram uma 

prevalência de 14,4% do absenteísmo no mês anterior à pesquisa. 

Outros estudos observaram prevalências maiores em amostras de trabalhadores da 

população geral. Zhang et al (2016) observaram uma prevalência de 27,8% nos três meses 

anteriores à pesquisa e Bokma et al (2017) observaram uma prevalência de 32,8% nos 3 

meses anteriores à pesquisa. Essas diferenças podem ser atribuídas tanto aos diferentes 

instrumentos de pesquisa quanto ao fato conhecido que o absenteísmo apresenta grandes 

variações nos diferentes países (Osterkamp e Röhn, 2005; Briner, 1996). 
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As médias de dias perdidos por absenteísmo foram compatíveis com o observado 

por Zhang et al (2016) em amostra de trabalhadores da população geral do Canadá (1,35 

dias na amostra total) e um pouco superior ao observado por Kessler et al (2001) em 

amostra de trabalhadores da população geral dos Estados Unidos – 1,1 dias na amostra 

total e 6,3 entre aqueles com algum dia perdido. Em comparação com os achados de 

Bruffaerts et al (2011) em amostra de trabalhadores da população geral de nove países da 

Europa Ocidental, a média de dias perdidos na amostra total do nosso estudo foi maior 

(1,5 X 0,8 dias) e a média entre aqueles com algum dia perdido foi compatível (8,8 X 9,5 

dias). Em comparação com o estudo de Chan et al (1997), a média de dias perdidos foi 

muito inferior (1,5 X 3,2). Os achados do nosso estudo, apesar das diferenças observadas, 

podem ser considerados compatíveis com estudos internacionais realizados com amostras 

e metodologias similares, uma vez que diferenças são esperadas nos diferentes países 

(Osterkamp e Röhn, 2005; Briner, 1996). 

A média de dias perdidos observada em nosso estudo foi muito inferior ao 

observado por Quick e Lapertosa (1982), que variou de 3,27 a 3,5 nos anos estudados e 

aos achados de Nogueira e Laurenti (1975), que encontraram médias de 2,34 a 3,47. Essas 

diferenças podem ser atribuídas à diferença na população avaliada, pois os estudos foram 

realizados em indústria (siderúrgica e têxtil, respectivamente), pois a exposição a fatores 

ocupacionais como exigências físicas e estresse contribuem para o absenteísmo (Melchior 

et al, 2005; Hoogendoorn et al, 2002 e Wickström e Pentti, 1998). 

A distribuição dos dias de absenteísmo mostra que a maior parte dos dias perdidos 

teve duração entre 1 e 5 dias (64,8% do total). Dentre estudos nacionais, nossos achados 

são compatíveis com o observado por Oenning et al (2012), que utilizaram metodologia 

diferente mas observaram que a maioria dos afastamentos estava entre 1 e 3 dias; com o 

observado por Brey et al (2017), que observaram que 65,9% dos afastamentos ocorreram 

entre 1 e 5 dias; e também com o observado por Marote e Queluz (2016), que observaram 

que 57% dos afastamentos ocorreram entre 1 e 5 dias. Nossos dados também são 

compatíveis com o observado por Bruffaerts et al (2011) que verificaram que 61,1% dos 

afastamentos estavam entre 1 e 5 dias. 

A prevalência do presenteísmo foi compatível com o observado por Silva et al 

(2017), que verificou uma prevalência de 15,9% em amostra de trabalhadores de uma 

indústria localizada no interior do Estado de São Paulo. Nossos achados também são 

compatíveis com o observado por Bruffaerts et al (2011) que observaram uma prevalência 
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da redução qualitativa de 15,8%, redução qualitativa de 10% e extremo esforço de 9,4%. 

Kessler et al (2001) observou uma prevalência de 20,2% da redução qualitativa. É 

importante ressaltar que esses dois últimos estudos tiveram amostras e metodologia 

similares ao presente estudo. Contudo, nossos achados revelam uma prevalência muito 

inferior aos achados de outros estudos. Warren et al (2011) observaram uma prevalência 

de 52,6%, Selekler et al (2013) 30,1%, Lerner et al (2000) 32,4%, Stewart et al (2003) 

38,3% Burton et al (2004) 47%. Essas diferenças nos achados podem ser atribuídas 

principalmente a diferenças nos instrumentos utilizados para avaliação do presenteísmo 

e também a diferenças das amostras utilizadas, prejudicando a comparação. 

As médias de dias perdidos por presenteísmo são compatíveis com o observado 

por Kessler et al (2001), que observou 1,1 dias com redução quantitativa e 5,4 dias entre 

aqueles com alguma redução. Bruffaerts et al (2011) observaram médias de dias com 

redução quantitativa de 1,7 dias e 12 dias entre aqueles com algum dia com redução, 

média de dias com redução qualitativa de 0,6 e 7,2 entre aqueles com algum dia com 

redução média de dias com esforço extremo de 0,6 e 6,8 entre aqueles com algum dia 

com esforço extremo. Os achados são significativamente diferentes, com uma tendência 

de maiores médias na população geral em trabalhadores brasileiros, o que pode ser 

atribuído às diferenças sociais e culturais entre os países. Selekler et al (2013) observaram 

uma prevalência de 6 dias por ano (equivalente a 0,5 dias de presenteísmo por mês). 

Contudo, como foi utilizada outra metodologia de avaliação do presenteísmo, a 

comparação fica prejudicada. 

A associação de dias de absenteísmo com doenças físicas e transtornos mentais 

pode ser comparada com diversos estudos internacionais. Zhang et al (2016) observaram 

que artrite, doenças cardíacas, doenças intestinais e lombalgia foram as doenças 

associadas com mais dias de absenteísmo. Ansiedade e depressão também estiveram 

associados a dias perdidos. Wang et al (2003) observaram que artrite, asma, DPOC, 

cefaleia, depressão, ansiedade generalizada, diabetes e dor crônica (lombar e/ou cervical) 

estiveram associados a dias perdidos com absenteísmo. O achado da elevada associação 

de dias perdidos por absenteísmo em pacientes com doenças reumáticas é compatível com 

o observado por Knies et al (2012) que verificou de 11,4 a 26,5 dias de absenteísmo em 

três meses (correspondendo respectivamente de 3,8 a 8,8 dias de afastamento. O número 

mais elevado de dias pode ser atribuído tanto ao desenho do estudo, que foi realizado 

tanto com casos de doenças reumáticas autorreferidos e casos em tratamento com médico, 
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quanto às diferenças observados em diferentes países. Allen et al (2005) observaram que 

a presença de dor crônica em trabalhadores de grandes empresas esteve associada a dias 

perdidos por absenteísmo. Contudo, a média de dias perdidos observada foi 0,84 dias por 

mês. Essa diferença pode estar relacionada a diferenças de metodologia, pois em nossa 

pesquisa foram avaliadas apenas dores lombares e/ou cervicais e os autores avaliaram 

todos os tipos de dor crônica. Além disso, pode estar relacionado às diferenças entre os 

países. Mesmo considerando as diferenças de metodologia, o achado de 2,7 dias perdidos 

por absenteísmo entre pessoas com diabetes é compatível com o observado por Lavigne 

et al (2003) que verificaram 1,2 dias adicionais de dias perdidos entre pacientes com 

diabetes em comparação com pessoas sem a doença e com o observado por que Skerjanc 

(2001), que observou 31,7 dias perdidos por ano em trabalhadores com diabetes. O 

achado de 2,4 dias perdidos em respondentes com cefaleia é compatível com o achado de 

Wang et al (2003), que observaram 13,3 dias adicionais de absenteísmo por ano entre 

pessoas com cefaleia (correspondendo a 1,1 dias por mês). O menor número de dias pode 

ser atribuído a diferente metodologia (dias adicionais, obtidos por regressão, e não todos 

os dias referidos) e às diferenças entre os países. 

Kessler e Frank (1997), Lim et al (2000), Bruffaerts et al (2011), Tsuchiya et al 

(2012) observaram associação de depressão, transtornos de ansiedade e dependência 

química com dias perdidos por absenteísmo. Todos esses estudos avaliaram amostras de 

trabalhadores da população geral e absenteísmo autorreferido e mostraram achados 

compatíveis com o que observamos em trabalhadores brasileiros. Importante ressaltar que 

desses estudos, aqueles com metodologia mais similar ao nosso, por avaliar a média de 

dias perdidos por grupo de doenças, são os de Lim et al (2000), realizado com amostra de 

trabalhadores da população geral na Austrália, e que verificou que os transtornos de 

humor estiveram associados a 2,3 dias perdidos, os transtornos de ansiedade a 1,7 dias e 

abuso e dependência química a 0,64 dias e o de Tsuchiya et al (2012) realizado com 

amostra de trabalhadores da população geral no Japão, que verificou que os transtornos 

de humor estiveram associados a 0,6 dias perdidos, os transtornos de ansiedade de 0,5 a 

1,8 dias, abuso e dependência química a 0,2 dias e transtornos de impulso a 1,4 dias. 

Apesar de verificar a associação de dias perdidos com transtornos mentais, o que é 

compatível com o que observamos em trabalhadores brasileiros, o número de dias 

perdidos por transtornos mentais em trabalhadores brasileiros é muito superior ao 

observado em outros países. Essa observação, junto à maior prevalência desses 
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transtornos em trabalhadores brasileiros revela que o tema saúde mental no trabalho tem 

grande relevância social e econômica em nosso país e deve ser objeto de atenção e atuação 

dos profissionais que atuam em saúde ocupacional no Brasil e dos gestores da saúde 

pública e da saúde nas empresas. 

Em geral, as pesquisas brasileiras sobre absenteísmo são baseadas em registros de 

licenças médicas de serviços de saúde ocupacional ou sistemas de seguridade social. Nos 

estudos de Brey et al (2017) e Oenning et al (2012), os transtornos mentais não aparecem 

entre as principais causas de absenteísmo. No artigo de Marote e Queluz (2016), os 

transtornos mentais aparecem apenas com a décima primeira causa de absenteísmo e no 

de Andrade et al (2008) como a quarta causa. Esses resultados mostram que os registros 

de saúde ocupacional podem subestimar a associação dos transtornos mentais com o 

absenteísmo, o que pode ser compreendido na perspectiva proposta por Briner (1996), 

que afirma ser o absenteísmo um fenômeno complexo e que não pode ser explicado e 

compreendido com facilidade, pois envolve diversos comportamentos e circunstâncias. 

Além disso, os transtornos mentais podem se manifestar por diversos sintomas físicos 

(Trivedi, 2004; Aldao et al, 2010; Bailey, 2003; Wilshire e Ward, 2016 e Gelenberg, 

2000). Por exemplo, um paciente com depressão pode apresentar muitas queixas álgicas 

(Brunoni, 2008), e dessa forma um registro de absenteísmo pode ser atribuído ao quadro 

doloroso sem que o transtorno mental seja considerado, subestimando a relação de um 

transtorno mental com o absenteísmo. Essa observação tem implicações para os que 

atuam em saúde ocupacional, pois os indicadores de absenteísmo podem, na verdade, 

subestimar o impacto dos transtornos mentais e não avaliar o real impacto do adoecimento 

mental na produtividade dos trabalhadores. 

Um importante achado foi que o número de dias perdidos tanto por absenteísmo 

quanto por presenteísmo foi superior em todos os grupos de transtornos mentais em 

comparação com os grupos de doenças físicas. Não há estudos com metodologia idêntica 

que permitam uma comparação precisa, mas nossos resultados são compatíveis com os 

achados de Barbaglia et al (2013) e Barbaglia et al (2017), que observaram um maior 

impacto dos transtornos mentais em comparação com doenças físicas tanto em 

incapacidade total quanto em incapacidade parcial em amostras da população geral (não 

considerando apenas os trabalhadores), respectivamente na Espanha e em sete países da 

Europa Ocidental. 
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Outro achado relevante foi que, na maioria dos grupos de doenças físicas e 

transtornos mentais, o número de dias perdidos por presenteísmo foi maior que os 

perdidos por absenteísmo. Também não há estudos com metodologia idêntica que 

permitam uma comparação precisa, mas nossos resultados são compatíveis com o 

observado por: 

• Barbaglia et al (2013) e Barbaglia et al (2017), que observaram um consistente maior 

impacto em dias perdidos com limitação parcial do que dias perdidos por limitação 

total na maioria dos grupos de doenças físicas e transtornos mentais.  

• Fernando et al (2017), que observaram um consistente maior número de dias perdidos 

presenteísmo do que por absenteísmo em casos de estresse, depressão e doenças 

físicas. 

• Collins et al (2005), que observaram um maior impacto das doenças no presenteísmo 

do que no absenteísmo, tanto em redução de produtividade quanto em custo por 

produtividade perdida. 

Não há estudos nacionais acerca do impacto de doenças no presenteísmo com 

metodologia similar à do presente estudo. No único estudo existente acerca do tema, Silva 

et al (2017) observaram associação significativa da presença de sintomas osteomusculares 

com a ocorrência do presenteísmo. Resguardadas as diferenças de metodologia 

(presenteísmo avaliado pela SPS – Stanford Presenteeism Scale –, trabalhadores de uma 

empresa e forma de avaliação das doenças físicas e transtornos mentais), pode ser 

considerado que os nossos achados são compatíveis, pois em nosso estudo a presença de 

artrite e dor cervical/lombar crônica estiveram entre as doenças associadas a mais dias de 

presenteísmo. 

Nossos achados da associação de grupos de doenças físicas e transtornos mentais 

associados a dias de presenteísmo podem ser comparados com estudos internacionais. 

Lim et al (2000) avaliaram trabalhadores da população geral e transtornos mentais e 

encontraram a associação dos transtornos de humor com 6 dias de presenteísmo, 

transtorno de ansiedade com 4,5 dias e uso e abuso de álcool e drogas 1,5 dias. Os achados 

são compatíveis com os nossos resultados, em especial o menor número de dias 

associados a uso e abuso de álcool e drogas. Fernando et al (2017), com diferente 

metodologia (empregados em uma empresa e outra ferramenta para avaliar o 

presenteísmo) encontraram resultados compatíveis como os nossos: 5,7 dias associados a 
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humor depressivo, 5,7 a insônia, 4,9 a cefaleia, 1,9 a diabetes e 3 dias associados a dor 

crônica (cervical/lombar). Os achados também são compatíveis com os nossos. Stewart 

et al (2003a) observaram 4,6 dias perdidos por presenteísmo entre trabalhadores da 

população geral com depressão, também compatível como o nosso resultado (5,4 dias). 

Nossos achados da associação dos grupos de doenças e transtornos associados ao 

total de dias perdidos, considerando absenteísmo e presenteísmo simultaneamente, 

podem ser comparados aos do estudo de Kessler et al (2001), pela utilização de 

metodologia compatível. Os autores observaram 4 dias associados a artrite, 3,1 dias a 

diabetes, 5,8 a doenças digestivas e 3 dias a asma. Dentre os transtornos mentais, 

observaram que depressão maior estava associada a 4,3 dias, síndrome do pânico a 5,1 e 

transtorno de ansiedade generalizada a 5,5. Em consonância com nossos achados, abuso 

e dependência química estiveram associados a um número menor de dias perdidos: 2,3. 

Fernando et al (2017) também obtiveram achados compatíveis com os nossos: 6,27 dias 

associados a depressão, 6,16 a insônia, 6,15 a cefaleia, 4,28 a doenças digestivas, 3,5 a 

dor cervical e lombar e artrite a 2,5. Em ambos os estudos, os achados são compatíveis e 

as diferenças podem ser atribuídas a diferenças de metodologia, pois as doenças não 

foram agrupadas e às diferenças entre os países. Não há estudos nacionais para 

comparação do total de dias perdidos (absenteísmo e presenteísmo simultaneamente). 

 

Nossos achados da associação da ocorrência de absenteísmo e presenteísmo com 

doenças e transtornos podem ser comparados com os de Holden et al (2011), em estudo 

com trabalhadores da população geral na Austrália. Os autores observaram um maior 

risco de absenteísmo na presença de todas as doenças físicas (artrite, asma, dor lombar e 

cervical, câncer, doenças cardiovasculares, DPOC, abuso e dependência de álcool e 

drogas, fadiga/insônia e outras). As ORs mais altas foram observadas foram observadas 

na presença de distresse psicológico. A principal diferença foi que não observamos a 

associação com algumas doenças físicas (artrite, doenças cardiovasculares, diabetes e 

doenças respiratórias). Contudo, os achados foram compatíveis em relação a dor lombar 

e cervical e insônia. Como esse estudo não avaliou as doenças mentais em mais detalhes, 

a comparação fica prejudicada, mas os achados de altas ORs na presença de distresse 

psicológico podem ser considerados compatíveis com os nossos. As diferenças nas 

associações de algumas doenças podem estar relacionadas a diferenças na definição de 

cada doença e a diferenças culturais entre os países. Houve associação do presenteísmo 
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com insônia, distresse psicológico, abuso e dependência de álcool e drogas, sendo que as 

mais altas ORs foram observadas na presença de distresse psicológico, também 

compatível com os nossos achados. Collins et al (2005) verificaram associação 

significativa do absenteísmo com depressão, lombalgia, diabetes e cefaleia. O 

presenteísmo esteve significativamente associado a depressão, lombalgia e cefaleia. A 

depressão teve as forças de associação mais elevadas. Apesar das formas de avaliação de 

absenteísmo e presenteísmo serem diferentes e a população ser de trabalhadores de uma 

empresa, os achados são compatíveis. A associação significativa do absenteísmo com dor 

lombar/cervical e cefaleia/enxaqueca com absenteísmo é compatível com o observado 

por Mesas et al (2014) em estudo com a população geral de trabalhadores na Espanha. 

Fouad et al (2017) observaram que doenças osteomusculares, doenças respiratórias e 

transtornos mentais tiveram a maior associação com a ocorrência do absenteísmo e 

doenças respiratórias com o presenteísmo. Com exceção da associação com doenças 

respiratórias, os achados da associação com absenteísmo são compatíveis com os nossos 

resultados. Os achados referentes ao presenteísmo não são compatíveis com os nossos. 

Por se tratar de uma população específica, trabalhadores de dois estaleiros, com provável 

exposição ocupacional semelhante, o impacto das doenças respiratórias pode estar 

relacionado à exposição a agentes químicos e fumos metálicos (Lokhande, 2014). Todos 

os trabalhadores avaliados forma do sexo masculino, o que pode implicar em importantes 

diferenças na prevalência das doenças, em especial dos transtornos mentais. Além disso, 

diferenças sociais e culturais podem estar relacionadas com as diferenças nos achados. 

Mesmo considerando diferenças nas metodologias, o achado das mais elevadas 

forças de associação de absenteísmo e presenteísmo com os transtornos de humor também 

é compatível com os achados de outros estudos. Burton et al (2004), que observaram que 

a depressão estava associada às mais elevadas ORs nos quatro domínios do presenteísmo 

avaliados pelo WLQ (gerência de tempo, demanda física, demanda mental-interpessoal e 

demanda de produção). O presenteísmo foi avaliado por outro instrumento e a população 

era constituída por trabalhadores de uma empresa. Lerner et al (2000), que observaram as 

mais elevadas ORs entre doenças da visão (não avaliadas em nosso estudo) e depressão 

com o presenteísmo em amostra de trabalhadores da população geral nos Estados Unidos. 

Kessler et al (2001), que, em amostra de trabalhadores da população geral nos Estados 

Unidos, observaram as mais elevadas ORs para algum dia com redução de produtividade 

com câncer (não avaliado em nosso estudo), depressão e síndrome do pânico.  
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Em nosso estudo, não observamos associação da presença de artrite (doenças 

reumáticas) com absenteísmo, diferente do estudo de Muchmore et al (2003) que 

observaram ORs de 2,5 em trabalhadores de diversas empresas nos Estados Unidos. A 

principal diferença é que os autores usaram como critério de definição a existência de um 

diagnóstico realizado por um médico, o que pode significar que os casos considerados 

apresentem sintomatologia mais intensa por estarem em tratamento com algum médico. 

Além disso, o estudo foi uma coorte com quatro anos de seguimento. Essas diferenças as 

podem justificar a divergência nos resultados. 

 

Os achados do presente estudo devem ser avaliados na perspectiva de algumas 

limitações.  

• O desenho do estudo é transversal e, por isso, não permite que sejam feitas afirmações 

acerca da direção das associações observadas. Ou seja, não podemos afirmar que as 

reduções de produtividade observadas sejam causa ou consequência da presença das 

doenças e transtornos. 

• Apesar da região metropolitana de São Paulo ser a maior do Brasil e da América do 

Sul, os achados não podem ser extrapolados para outras regiões do país. 

• Como foi utilizada uma subamostra que considerou apenas pessoas empregadas, o 

impacto social de doenças graves e muito limitantes, como cardiopatias, nefropatias 

e câncer pode ter sido subestimado. 

• Os transtornos mentais foram avaliados de forma mais detalhada que as doenças 

físicas, o que pode ter subestimado a prevalência dessas doenças. 

• Não foram avaliados transtornos mentais graves como demência e psicose. Dessa 

forma, todo o impacto dos transtornos mentais não foi considerado. 

• Como a avaliação da redução de produtividade foi autorreferida, é possível que alguns 

transtornos mentais, em especial os transtornos do humor, causem uma percepção 

pessimista das realizações pessoais levando a uma superestimação das reduções de 

produtividade entre aqueles acometidos. 

• Por ser o primeiro estudo que avaliou absenteísmo e presenteísmo por doença em 

trabalhadores da população geral no país, outras pesquisas tanto em base populacional 

quanto em categorias profissionais ou empresas específicas, devem ser realizadas para 

comparar os achados. 
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5. CONCLUSÕES 
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Considerando as limitações citadas anteriormente, o presente estudo tem diversos 

pontos fortes muito significativos: 

• Trata-se do primeiro estudo sobre a associação de doenças físicas e transtornos 

mentais e absenteísmo e presenteísmo em uma amostra de trabalhadores da população 

geral no Brasil, a despeito de clara relevância econômica e social do tema. 

• As informações foram obtidas em pesquisa anônima no domicílio das pessoas sem 

que pudessem ocorrer algum interesse em ocultar uma patologia do empregador ou 

na obtenção de algum benefício trabalhista ou previdenciário, o que traz 

confiabilidade aos dados obtidos. 

• Os achados são compatíveis com diversos estudos nacionais e internacionais prévios, 

trazendo confiabilidade científica aos nossos achados. 

• A prevalência de doenças físicas, transtornos mentais e comorbidade é muito elevada 

entre trabalhadores brasileiros e merece atenção de todos os atores sociais envolvidos 

na elaboração de políticas e diretrizes de gestão da saúde dos trabalhadores. 

• A associação do adoecimento físico e mental com o absenteísmo e o presenteísmo foi 

consistentemente demonstrado, com previsíveis e negativas consequências 

econômicas e sociais para os trabalhadores e para o país. 

• Os resultados demonstram que entre trabalhadores brasileiros, em comparação com 

estudos de outros países, os transtornos mentais têm uma maior prevalência e um 

maior impacto em produtividade, trazendo à questão do acesso ao diagnóstico e 

tratamento uma dimensão ainda maior na perspectiva da saúde pública, da saúde 

ocupacional e do desenvolvimento econômico e social do país. 

O presente estudo tem implicações para diversos atores sociais envolvidos com a 

saúde dos trabalhadores no Brasil. As consequências econômicas e sociais da redução de 

produtividade associada ao adoecimento têm sido pouco estudadas e pouco consideradas 

como fator relevante para o desenvolvimento econômico e social do país. Uma força de 

trabalho saudável é uma vantagem para os indivíduos que laboram, para as empresas, para 

o governo e para toda a sociedade. Trata-se, portanto, de uma natural concordância de 

interesses de todos os envolvidos que justifica esforços de proteção, promoção e 

recuperação da saúde dos trabalhadores que deve alinhar ações de entidades 

representativas dos trabalhadores, dos empresários e do governo em benefício de toda a 

sociedade. Pode parecer utópico desejar tal alinhamento em uma sociedade dividida por 



104 

 

 

 

interesses econômicos e políticos antagônicos, mas não se trata de um desejo irreal e sim 

de um fato, para o qual a presente pesquisa fornece consistente base empírica. 

Para os gestores do SUS, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

DCNT assume importância social ainda maior ao ficar demonstrada a associação de 

diversos grupos de doenças com a redução de produtividade dos trabalhadores. Além 

disso, o presente estudo amplia a importância do diagnóstico e do tratamento dos 

transtornos mentais comuns na atenção primária, em especial dos transtornos do humor, 

sendo necessárias estratégias para implementação de modelos de intervenções e de uma 

rede efetiva de atendimento. Além da redução do sofrimento humano, toda a sociedade 

poderá ser beneficiada com o aumento da produtividade dos trabalhadores. 

Aos integrantes dos diferentes níveis de governo, cabe compreender que ações 

proteção, promoção e recuperação da saúde dos trabalhadores não são benéficas apenas 

para os indivíduos objeto de tais ações, mas que toda a sociedade pode se beneficiar. 

Dessa forma, justificam-se ações de Estado no sentido da criação de um pacto social pela 

saúde dos trabalhadores, fixando diretrizes de contratação coletivas, pela negociação 

entre as partes, que se traduzam em esforços que efetivamente promovam a saúde da força 

de trabalho do país. 

Para os profissionais que atuam com a saúde do trabalhador no Brasil, a presente 

pesquisa traz desafios instigantes. Os resultados justificam a ampliação da atuação da área 

de saúde ocupacional nas empresas, ao incluir o impacto da saúde na produtividade e na 

lucratividade da empresa, somando-se à tradicional abordagem de cumprir a legislação 

em vigor e promover a saúde e a segurança no trabalho. Tal incremento implica na 

familiaridade com as ferramentas de avaliação do absenteísmo e do presenteísmo e na 

transformação de dados em indicadores que possam ser apresentados de forma a 

influenciar a tomada de decisão acerca da atenção à saúde dos trabalhadores, tanto na 

prevenção do adoecimento, quanto no diagnóstico precoce e na recuperação da saúde. 

Para os profissionais de recursos humanos, responsáveis pela elaboração de 

estratégias de gestão de pessoas que garantam o alinhamento da força de trabalho com 

estratégias para a obtenção de resultados, assim como, quando existentes, pela 

contratação e gestão do benefício saúde e de programas de promoção da saúde, o presente 

estudo mostra que no Brasil, a exemplo do que já foi observado em outros países, investir 

em proteção, promoção e recuperação da saúde da força de trabalho, além de ser correto 

do ponto de vista legal e ético, pode também trazer retorno financeiro pelo aumento da 
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produtividade das pessoas. Exemplos de práticas de gestão de saúde estão disponíveis e 

podem ser utilizadas como referência, mas cada organização deve ter suas prioridades e 

estratégias de implantação definidos com base nas características da empresa, sua cultura 

organizacional, características sociodemográficas da população, riscos ocupacionais aos 

quais os trabalhadores eventualmente estejam expostos, perfil de saúde da população de 

trabalhadores, legislação aplicável e eventuais normas internas existentes. 

A elevada prevalência de transtornos mentais, associado a um maior impacto em 

comparação com estudos em outros países, traz desafios para todas as partes interessadas 

na questão de saúde dos trabalhadores: 

• Profissionais de saúde ocupacional: a questão de saúde mental no trabalho deve fazer 

parte de programas com foco em saúde e produtividade. Os exames médicos 

ocupacionais devem incluir ferramentas de rastreamento de transtornos mentais, 

médicos do trabalho devem se familiarizar com o uso de tais ferramentas, com o 

diagnóstico de transtornos mentais comuns e atuar para garantir que o tratamento 

adequado seja realizado. Profissionais como médicos e enfermeiros do trabalho 

devem ter conhecimento de fatores relacionados com o trabalho que possam agravar 

ou desencadear transtornos mentas, tais como fatores organizacionais, assédio moral 

e exposição à violência, com o mesmo nível de profundidade que possuem acerca de 

outros riscos ocupacionais como riscos químicos, físicos e biológicos. Ações para 

reconhecimento de estressores do trabalho, gerenciamento do estresse e promoção da 

saúde mental devem fazer parte do conhecimento e da atuação dos especialistas na 

área. 

• Profissionais de recursos humanos: a atenção a temas referentes à saúde mental dos 

trabalhadores deve fazer parte da agenda da gestão de pessoas. Iniciativas visando a 

prevenção do assédio moral e sexual podem trazer retornos além das questões éticas 

e legais. 

• Entidades representativas dos trabalhadores: a saúde mental dos trabalhadores deve 

fazer parte da agenda de negociações visando a busca de soluções negociadas para a 

minimização dos fatores de risco relacionados com o trabalho e a garantia de detecção 

e atenção adequadas à saúde mental. 

• Governo e legisladores: em virtude da relevância do tema, deve ser iniciada uma 

discussão com vistas à elaboração de legislação específica para a questão dos fatores 

de risco para a saúde mental dos trabalhadores, a exemplo do que existe em outros 
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países, tais como o México (2014) e Reino Unido (Health and Safety Executive, 

2010). 

• Universidades e Centros de Pesquisa: o tema saúde mental e trabalho deve fazer parte 

da agenda de pesquisa em saúde ocupacional e devem ser disponibilizados recursos 

necessários para o desenvolvimento do conhecimento de forma a subsidiar a evolução 

do tema em nosso país. Os centros que formam profissionais de saúde mental devem 

incluir a saúde mental nos cursos de formação e especialização na área de saúde do 

trabalhador. Cursos de especialização e extensão devem ser realizados. 
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7. ANEXOS 

 



108 

 

 

 

Anexo 1 – Aprovação do Estudo São Paulo Megacity 

  



109 

 

 

 

Anexo 2 – Aprovação do subprojeto “Absenteísmo e presenteísmo por doença em 

trabalhadores da população geral da grande São Paulo”. 
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Anexo 3 – Questões utilizadas para avaliar absenteísmo e presenteísmo (questionário 

original). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



111 

 

 

 

Anexo 4 – Artigo submetido ao periódico Journal of Occupational and Environmental 

Medicine (JOEM), fator de impacto 1,861. 

 

Effects of common mental disorders and physical 

diseases on absenteeism and presenteeism in a 

population-based sample of Brazilian workers  

  

Marcos C Baptista1, Wayne N Burton2, Andressa Kutschenko Nahas3, Wang Yuan-

Pang1, Maria Carmen Viana4, Laura Helena Andrade1*  

  

1 Section of Psychiatric Epidemiology - LIM 23, Department and Institute of 

Psychiatry, University of São Paulo Medical School, São Paulo, Brazil  
2 University of Illinois at Chicago, Chicago, USA  
3 Public Health School, University of São Paulo, São Paulo, Brazil  
4 Department of Social Medicine, Federal University of Espirito Santo, Brazil 

  
*Corresponding author:   

Laura Helena Andrade  

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 CEP 05403-010 São Paulo, SP, Brazil. 

Phone/fax: +55-11-2661-6976 

e-mail: lhsgandr@usp.br   

  

E-mail addresses:  

MCB: mareg@usp.br  

WNB: wayneburtonmd@comcast.net    

AK: andressa@aknconsultoria.com  

WYP: wang.pang@hc.fm.usp.br  

MCV: mcviana@uol.com.br   

LHA: lhsgandr@usp.br  

  

 

 

 

  



112 

 

 

 

Abstract 

  

Background  

This study describes the effects of common physical diseases and mental disorders 

associated with days out-of-role (absenteeism) and lost on the job productivity 

(presenteeism) in a population-based sample of workers in Brazil.  

  

Methods  

Data was analyzed from the cross-sectional São Paulo Megacity Mental Health Survey 

on 1,737 employed residents aged >18 years old conducted from 2005 to 2007.  

  

Results  

Physical diseases and mental disorders are highly prevalent among Brazilian workers.  

The prevalence of absenteeism was 12.8% and the prevalence of presenteeism was 14.3.  

The condition most commonly associated with work impairment was mood disorder.  

  

Conclusions  

Improving access to care and increasing detection and management of mental disorders 

should be a priority in Brazil. Occupational health programs and services can play an 

important role in increasing the productivity of the Brazilian workforce.   

  

Keywords: Mental Disorders; Chronic Physical Disease; Absenteeism; Presenteeism.  
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Background   

 

Common physical and mental disorders cause role impairment1-6 and non-fatal outcomes 

has become the main component of disease burden because detracts from world’s 

population the ability to live in full health.6,7 Assessments of how different diseases lead 

to reductions in functional health status and role limitation are important for healthcare 

system planning to both governments and companies from public and corporate health 

perspectives.3,7,8  

  

Cost-of-illness studies estimate the quantity of resources used to treat a disease and the 

negative economic consequences of illness.9,10 Frequently under-evaluated; productivity 

loss is a major disease burden, which, from a purely economic point of view, might justify 

intense investments in health restoration.11 Research suggests that such indirect costs are 

enormous3. Lost productivity encompasses being totally out of role  

(absenteeism) and being not at all able to perform as usual (presenteeism).  3,12-15  

  

Public health targets protection and improvement of the population’s health through 

community-wide actions primarily provided by services from government agencies. 

However, health is not only a causative factor of individual income, education and 

demographic trends, but also of a country’s aggregate level of economic development and 

economic growth. Together with education, these are the most important sectors where 

public attention must focus to ensure greater human development.16 Health improvements 

promotes economic growth, which in turn promotes better health.17,18 In addition, 

sickness absence, traditionally a public health surveillance measure, became an important 

indicator of a country’s economic performance.19According to the World Bank, fifty 

percent of the economic growth differential between developed and developing nations 

is due to poor health and low life expectancy.20  

  

From the employer perspective, it is important to have a complete assessment of the total 

impact of diseases on workers. To make the best investment of limited resources, it is 

essential to have a comprehensive understanding of health risk factor and chronic diseases 

and the overall economic impact of these conditions to the employer.21 There is growing 

interest on the part of employers and insurers to estimate lost productivity associated with 

common health conditions in workers because the estimated economic impact is highly 

important. Of significance, lost on the job productivity, termed presenteeism, related costs 

are greater than the total of healthcare and absenteeism costs.22-25 In addition, current 

presenteeism may predict full disability later.26-28 Based on evidence that multi-

component health promotion programs improves individual health and work 

performance24,29-33, some employers have adopted a model that focuses on health related 

productivity using a comprehensive view of worker health as a human capital investment 

rather than a cost of doing business.34  
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Prior studies of the effects of health conditions on days out of role (DOR) in 24 countries 

that participated in the World Mental Health Surveys showed that neurological disorders, 

mood disorders, and anxiety disorders were the main predictors of DOR at the individual-

level and chronic pain had the largest population-level effect.11 Additional studies of other 

countries with similar methodology reported similar results. For example, in Northern 

Ireland, the greatest individual-level impact on DOR was associated with anxiety 

disorders, arthritis and pain and the greatest population level effect was associated with 

arthritis.35 In South Africa, anxiety disorders and depression were associated with greatest 

DOR followed closely by arthritis and chronic pain at the individual-effect level and 

chronic pain had the highest impact at the society level, followed by anxiety disorders, 

headache-migraine and respiratory diseases.36 In Singapore, the greatest individual-level 

DOR was associated with cancer, cardiovascular diseases and bipolar disorder and the 

greatest population effects were associated cardiovascular diseases followed by cancer 

and hypertension.37 In Iraqi, the greatest individual-level DOR were bipolar and drug 

abuse disorders, with mental disorders making up five of the seven greatest predictors of 

DOR and the greatest population-level DOR was associated with migraine headache and 

arthritis.38  

  

Partial disability (presenteeism), defined as days workers had to reduce their quantity of 

work they did, had to cut back work quality or experienced extreme effort to perform as 

usual was studied in 26 countries that participated in the World Mental Health Surveys. 

The results have shown at the individual-level, mental disorders were strongly associated 

with additional partial disability workdays. Post-traumatic disorder ranked first, followed 

by bipolar disorder, depression, insomnia and back/neck pain.39  

  

Kessler et al3 studied the effects of chronic physical and medical conditions on work lost 

days (absenteeism) and work cutback (presenteeism) in a sample of general population in 

the United States. The results have shown that cancer was the condition most commonly 

associated with work impairment followed by generalized anxiety disorder, panic, heart 

disease and depression.   

  

Barbaglia et al6 studied the effects of health conditions on full and partial role limitation 

in ten European countries participants of the World Mental Health Surveys in a population 

sample of working age individuals (18-64 years). Chronic pain was the single condition 

that contributed the most to both disabilities in all countries. Regional differences were 

observed: depressive and anxiety disorders were important contributors to full and to 

partial role limitation in Central-Western and Southern Europe, while in Central-Eastern 

Europe cardiovascular diseases and headache/migraine were the most important 

contributors.  
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Barbaglia et al40 studied the effects of health conditions on full and partial role limitation 

in a sample representative of the general adult population of Spain. Insomnia showed the 

highest mean number of additional days with full role limitation, followed by digestive 

disorders and depression. Depression showed the highest mean number of additional days 

with partial role limitation followed by arthritis and anxiety disorders. Respondents with 

mental disorders had almost twice as much days with partial role limitation than days 

with full role limitation. The effects of health conditions in Spain were associated with 

considerably more days with role limitation than in Western countries.  

  

Two previous studies reported on role limitation using the São Paulo Megacity Mental  

Health Survey (SPMHS). Andrade et al41 reported, in a sample of the general population 

(not only employed respondents), individual and societal level effects of physical diseases 

and mental disorders on DOR. Partial disability was not assessed. 13.1% of respondents 

reported at least one lost day. The common conditions that caused the largest number of 

12 months DOR at the individual-level were digestive (22.6), mood disorders (19.9 days), 

substance use (15.0 days), chronic pain (16.5 days) and anxiety disorders (14.0 days). The 

disorders associated with the highest population-attributable DOR were chronic pain 

(35.2%), mood (16.5%), and anxiety (15.0%) disorders.  

França42 assessed absenteeism and presenteeism due to each mental disorder assessed in 

the survey, not considering comorbidity and physical conditions, in a subsample of only 

employed respondents, reporting individual and societal level as well as annual total lost 

work costs. Impulse control and substance abuse and dependence disorders were 

associated with more absenteeism, presenteeism and total lost days at the individual level. 

Any mental disorders was associated to 33.7 absenteeism days, 72.8 days with reduced 

quantitative functioning, 73.3 days with reduced qualitative functioning, 76.5 days with 

extreme effort and 125.9 total work loss days in 12 months. Impulse control and substance 

abuse and dependence had the higher odds ratio with absenteeism. Impulse control and 

mood disorders had the higher odds ratio with presenteeism. At the societal level, any 

mental disorder was associated to 689.8 absenteeism days, 1,886.8 presenteeism days and 

2,577.1 total lost days in 12 months. Annual total work cost was estimated at U$ 1.1 

billion per year. This study will expand our previous reports by presenting both 

absenteeism and presenteeism associated to mental disorders and physical diseases, 

controlling for comorbidity. 

 

Methods  

This research presents data from the São Paulo Megacity Mental Health Survey  

(SPMHS), the Brazilian counterpart of the World Health Organization (WHO) World 

Mental Health (WMH) Surveys. The WMH initiative was launched by the WHO to carry 

out general population surveys in countries throughout the world to assess the prevalence 

and correlates of mental disorders. Located in Southeastern Brazil, São Paulo 
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Metropolitan Area (SPMA) holds more than 10% of the Brazilian population and is the 

fifth largest metropolitan area in the world, with around 20 million inhabitants, being an 

especially important industrial and commercial center in the Latin America and 

Caribbean (LAC) region.   

  

Sample  

The SPMHS is a cross sectional population-based epidemiological study designed to 

assess a representative sample of household residents aged 18 years and older in the 

SPMA, an area formed by the state capital city of São Paulo and its 38 surrounding 

municipalities, encompassing a geographical area of 8,051 km2. At the time of data 

collection (May 2005 to May 2007), 11 million inhabitants were 18 years or older. 

Detailed descriptions of study design, field implementation, sampling and weighting 

methods are presented elsewhere43. Briefly, respondents were selected through a 

stratified, multistage area probability sample of households. Within each household one 

respondent per household was selected through a Kish table, a method for randomly 

choosing respondents members within a household that uses a pre-assigned table of 

random numbers to find the person to be interviewed44. In all strata, the primary sampling 

units were 2,000 cartographically defined census count areas. Each city contributed to the 

total sample size according to its population size. Initially, 7,700 households were 

selected to achieve the planed sample of 5,000 subjects, allowing for a 35% non-response 

rate. A total of 5,237 subjects agreed to participate, but 200 elderly respondents were 

considered not eligible due to cognitive impairment. The sample size, after sampling, 

recruitment, and informed consent, was 5,037. The overall survey response rate was 

81.3%. The questionnaires were administered by trained interviewers and field quality 

control procedures can be found elsewhere.45-48 The Brazilian version of the instrument 

has two parts. Part I was administered to all respondents, contained assessments of DSM-

IV diagnostic criteria for anxiety disorders (panic, agoraphobia, specific phobia, 

generalized anxiety disorder and separation anxiety), mood disorders (major depression, 

dysthymia, bipolar I and II), impulse-control disorders (intermittent explosive, 

oppositional-defiant, conduct and attention-deficit/hyperactivity) and substance use 

disorders (alcohol and drug abuse and dependence). All Part I respondents who met 

criteria for any Part I mental disorder plus a probability subsample of remaining Part I 

respondents were administered Part II, which included assessment of use of psychiatric 

medications, social and occupational consequences of psychiatric disorders, 

sociodemographic information, family and social support, as well as additional diagnostic 

modules for less common disorders (such as eating disorders, pre-menstrual disorder, 

obsessive-compulsive disorder and post-traumatic stress disorder, as well as pathological 

gambling, neurasthenia, and tobacco dependence) and screening sessions for personality 

traits and disorders and psychotic experiences. Thus, Part II was divided in two strata 

based on Part I responses. The first stratum consisted of 2,236 subjects who met at least 

one lifetime diagnostic criteria for mental disorders. The second stratum was composed 

of a 25% random sample of non-cases, with 706 respondents. The inclusion of this 
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stratum permitted the comparison of non-cases and cases and correlates of psychiatric 

morbidity as well as allowed assessment of additional psychiatric diagnosis (such as 

obsessive-compulsive and post-traumatic stress disorder) among those who were negative 

in the first part. Data were weighted to adjust for the under-sampling of Part II non-cases 

and to adjust for residual discrepancies between sample and population distributions on a 

range of sociodemographic variables. The total number of Part II respondents was 2,942. 

Findings on mental disorders 12 month prevalence, comorbidity and severity can be 

found elsewhere.48 The focus of the current report was employed subjects because our 

goal was to assess absenteeism and presenteeism due to the social and economic relevance 

of the issue. Using the modified WHODAS II version among employed, instead of the 

general population, generates good estimates of absenteeism and presenteeism6,42,49,50 

because work-related factors have been shown to be relevant in explaining work 

performance15,42,51. The total number of employed respondents in Part II sample was 

1,737. This was the subsample used in the present report.   

  

Ethics Statements  

  

The SPMHS procedures for recruitment, obtaining informed consent, and protecting 

human subjects during field procedures were approved by the Research and Ethics 

Committee of the University of São Paulo Medical School. In addition, the current 

research project was approved by the Research and Ethics Committee of the University 

of São Paulo Medical School. Respondents were interviewed only after informed written 

consent was obtained, and total confidentiality was assured.   

  

Measurement 

Sociodemographic: Sociodemographic correlates included age (18-35, 35-49 and 50+ 

years old), gender (male/female), education: defined according to the Brazilian school 

system, categorized as 0-4 years (equivalent to less than half primary school), 5-8 years 

(more than half primary school – primary school completed), 9-11 (equivalent to some 

high school – high school complete) and > 12 (some college or university – college or 

university complete), marital status (married, previously married, never married) and 

family income: defined in categories based on the respondent's household income per 

family member divided by the median income-per-family-member in the entire sample, 

and categorized as low if this ratio was 0.5 or less, low-average if the ratio was in the 

range 0.5–1.0, high-average if 1.0–2.0, and high if greater than 2.0.  

  

Employment status: All respondents were questioned about current employment status: 

“What about your current employment situation as of today are you: employed, self-

employed, looking for work, unemployed, temporarily laid off, retired, homemaker, 

student, maternity leave or disabled. Respondents who were employed, self-employed 
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and maternity leave were considered “employed”. Other responses were considered “not 

employed”.  

  

Mental disorders: Mental disorders were assessed using the WHO Composite 

International Diagnostic Interview (CIDI) Version 3.0, a fully structured lay administered 

interview designed to generate research diagnoses of commonly mental disorders 

according to the definitions and criteria of both the DSM-IV and ICD-10 diagnostic 

systems. The mental disorders considered are those assessed in Parts I and II of the 

interview: mood disorders (major depressive disorder, dysthymia, bipolar I-II disorder), 

anxiety disorders (panic disorder and/or agoraphobia, specific phobia, social phobia, 

generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, adult separation anxiety, 

and post-traumatic stress disorder), substance use disorders (alcohol abuse and 

dependence, drug abuse and dependence) and impulse-control disorders (intermittent 

explosive, oppositional-defiant, conduct and attention-deficit/hyperactivity disorder).   

  

Chronic physical disorders: Physical disorders were assessed using a standard chronic 

disorders checklist, based on the US National Health Interview Survey.52 Checklists of 

this sort have been shown to yield more complete and accurate reports of disorder 

prevalence than estimates derived from responses to open-ended question.53 Reports 

based on such checklists have been shown in previous methodological studies to have 

moderate to good concordance with medical records.54,55 The eight conditions considered 

here are arthritis, cardiovascular disorders (heart attack, heart disease, hypertension, and 

stroke), chronic pain disorders (chronic back or neck pain), diabetes, migraines or other 

frequent or severe headaches, insomnia, digestive disorders (stomach or intestinal ulcers), 

and respiratory disorders (asthma and COPD). The symptom-based disorders in this set 

(arthritis, pain disorders, heart attack, and stroke) were assessed with respondent’s reports 

as to whether they experienced the disorder in the 12 months before interview, while the 

remaining disorders were assessed with respondent reports of whether or not a doctor or 

other health professional ever told them they had the disorder, and only those presented 

in the previous year were considered. Both mental disorders and physical conditions had 

to be present in the 12-months before the interview.  

  

Role limitation: The WHODAS-II (World Health Organization Disability Assessment  

Schedule II) is a disability assessment instrument in accordance with the International  

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). The instrument domains are:  

Understanding and Communicating; Getting Around; Self Care; Getting Along with 

Others; Life Activities; and Participation in Society.56 The instrument was substantially 

modified for use in the WMHS. A series of questions about activity limitations days 

assesses absenteeism and presenteeism.57 The period of the assessment is the 30 days 

prior to the assessment. Among patients with back pain or depression, Chwastiak and 

Von Korff58 reported good convergent validity in relation to WLQ (Work Limitations 

Questionnaire). An absenteeism day was interpreted as a day in which the respondent was 
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not able at all to work or carry out normal daily activities. Similarly, a presenteeism day 

was interpreted as a partial disability day on which respondents had either (a) to cut down 

on what they did, (b) to cut back on quality of what they did, or (c) needed extreme effort 

to perform as usual. In this approach to presenteeism, the lost productivity is quantified 

as the number of days that the lost productivity occurred. Work cutback days represents 

the days in which productivity was reduced due to a health condition (not quantifying 

how much it was reduced). Cut back quality days represents the days that the quality 

output of work is reduced due to a health condition. This type of presenteeism 

measurement is not assessed by other tools and is relevant because in many work settings, 

the quality of work is more important than the quantity (a surgeon, for instance). Days 

with extreme effort are days in which an unusual and maximal effort was necessary to 

perform usual tasks due to a health condition. In addition, the number of lost workdays 

due to presenteeism can be measured as an aggregate computed by the formula: 

([0.50]*quantity cut down days) + ([0.50]*quality cut back days) + [0.25]*extreme effort 

days). An aggregate of total lost productive days was computed adding the total number 

of full role limitation days to the aggregate measure of partial role limitation: (days out 

of role) + ([0.50]*quantity cut down days) + ([0.50]*quality cut back days) + 

[0.25]*extreme effort days). In both aggregate measures if this sum exceeded 30, it was 

set to 30 giving the measure a range from 0 to 30.57  

  

Statistical analysis   

 Population weighting was applied to adjust for differences in probability of selection, 

non-response and post-stratifying the final sample to approximate to the national Census 

in the year 2000. Data were weighted to adjust for the under-sampling of Part II non cases 

and to adjust for residual discrepancies between sample and population distributions on a 

range of sociodemographic variables (gender and age).43  

  

Descriptive statistics was used to assess sociodemographic variables distribution, diseases 

prevalence and the, distribution of lost productive days and the association between 

diseases and absenteeism days, presenteeism days and aggregate of total lost productive 

days, comparing those with and without the condition. Chi-square analysis assessed the 

differences in sociodemographic correlates of employed and non-employed respondents. 

ANOVA analysis assessed differences in average lost productive days due to 

absenteeism, presenteeism and total lost days by sociodemographic correlates. Logistic 

regression analysis was used to examine multivariate associations and obtain Odds Ratio 

of the physical and mental disorders with reported absenteeism days, work cutback, 

reduced quality and extreme effort days and aggregate of total lost productive days in the 

past 30 days. Two models were developed. In the first model, respondents were compared 

considering those with and without physical diseases and, in separate, considering those 

with and without mental disorders. In the second model, respondents were compared 

considering those with both physical diseases and mental disorders and those without the 
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conditions. Statistical Analyses Software, version 9.4, was used in all data analysis, 

considering p<0.05 (5% significance level).  

Results  

The sociodemographic correlates and common diseases prevalence are presented in Table 

1 by employment status. Comparing employed (E) and non-employed (NE) respondents, 

the E population contains more males, is younger, is more educated and has higher 

income. Marital status showed significant difference, with E being more never-married 

and less previously-married.  

  

Physical disorders were twice more prevalent than mental disorders in both groups, being 

more frequent in NE. Three-fourths (73.2%) of the respondents reported one or more of 

the mental or physical disorders (Table 1). The proportion of respondents reporting at 

least one physical disorder during the previous 12 months (68.5%) was more than 2-fold 

higher than the proportion reporting any mental disorder during the previous 12 months 

(27.3%). Chronic pain disorders were the most commonly reported.  

  

The prevalence of physical diseases was higher in NE. The exceptions were chronic pain 

with approximately one in three respondents, and respiratory disease (one in four), where 

there was no significant difference between the E and NE groups. There were no 

differences in prevalence of mental disorders between the E and NE.   

  

Among E, the most prevalent physical conditions were chronic pain (32.2%), insomnia  

(29.2%) and headache/migraine (27.3%). The prevalence of respiratory diseases was  

24.3% and cardiovascular diseases was 16%. The least prevalent diseases were arthritis 

(5.0%), diabetes (3.4%) and digestive (2%). The prevalence of any physical diseases was 

68.7% and of any comorbid physical disease was 41.9%. The most prevalent mental 

disorders were anxiety (18.8%) and mood disorders (11.4%). The least prevalent were 

impulse-control (4.4%) and substance abuse and dependence (3.6%). The prevalence of 

any mental disorders was 27.7% and comorbid mental disorders was  

10.8%. The overall comorbidity prevalence was 48%.  

  

Arthritis, cardiovascular, diabetes, migraine/headaches and digestive had significantly 

higher prevalence among NE, as were any physical disease and physical comorbidity. 

None of the mental disorders assessed had significant differences in prevalence between 

the two groups.   

  

[Table 1 near here] 
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Table 2 summarizes the average lost workdays, according to sociodemographic factors. 

There were significant differences only in women, who had more lost days due to 

presenteeism and total lost days, compared to men. No differences in the average lost 

days were in age, educational level, income and marital status factors.  

  

[Table 2 near here]  

  

The prevalence of absenteeism in the total sample of E was 12.8% in 30 calendar days. 

The mean number absenteeism workdays in the previous month was 1.5 in the total 

sample of E and 8.8 among the subsample of E who had missed at least one day (nonzero 

respondents). Among E with at least one day of absenteeism, about 27% missed just one 

day, and 21.5% reported between 3 and 5 workdays per month.   

  

The prevalence of presenteeism was similar for all types of partial disability assessed: 

quantitative reduction 14.3%, qualitative reduction 12.9% and extreme effort 13.9% 

(Table 3).  

[Table 3 near here]  

  

The mean number of days with presenteeism varied according to the type of partial 

disability with a range between 1.4 in the entire sample and 6.3 among those with at least 

one presenteeism day (quantity cut back days) to 1.7 in the entire sample and 9.1 among 

those with any presenteeism day (extreme effort) (Table 3). Among E with at least one 

day of presenteeism, most frequently respondents reported between 3 and 5 days per 

month of quantitative reduction, qualitative reduction and extreme effort.  

  

  

The mean lost days (absenteeism, presenteeism and total lost days) varied by common 

conditions. Respondents with any physical disease presented a mean of 1.3 absenteeism 

days, 1.8 presenteeism days and 2.3 total lost days compared to 0.5, 0.4 and 0.7 among 

those without physical diseases. The mean of days lost are higher for those with any 

mental disorder, being 2.1 absenteeism days, 3.4 presenteeism days and 4,2 total lost days 

compared to 0.3, 0.4 and 0.2 among those without mental disorders. Respondents with 

comorbid conditions presented more days lost than those with single disorders.  

Workers with mental disorders reported almost two-fold more lost days than those with 

comorbid physical diseases. The physical diseases associated to more absenteeism days 

were insomnia (2.8 days), diabetes (2.7 days) and arthritis (2.3 days). The diseases 

associated to more presenteeism days were chronic pain (2.6 days), headache/migraine 

(2.6 days) and digestive diseases (2.5 days). Among mental disorders, mood disorders 

was associated to more absenteeism days (3.1), presenteeism days (5.4) and total lost days 

(6.5), followed by impulse-control disorders (2.9, 4.2 and 5.5).   
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[Table 4 near here]  

  

Respondents who presented headache/migraine, insomnia, chronic pain, mood disorders 

and anxiety disorders were more likely to present absenteeism, days with quantitative 

reduction, days with qualitative reduction, days requiring extreme effort and any day with 

productivity reduction than those without the disorders (Table 5). Substance use disorders 

were associated with absenteeism, days requiring extreme effort and any day with 

productivity reduction. Cardiovascular diseases have been associated with days requiring 

extreme exertion. Impulse-control disorders were associated with quantitative and 

qualitative reduction.  

  

[Table 5 near here]  

  

When controlled for physical and mental comorbidity simultaneously (Table 6), workers 

with chronic pain, headache/migraine and mood disorders were more likely to refer 

absenteeism, quantitative reduction, qualitative reduction, extreme effort and any day 

with reduced productivity. Cardiovascular diseases were associated absenteeism, extreme 

effort and any day with reduced productivity. Insomnia was associated with quantitative 

reduction and extreme effort. Anxiety disorders were associated with absenteeism and 

any day with reduced productivity.  

  

[Table 6 near here]  

Discussion  

Like other low and middle-income countries59, Brazil is facing an epidemiologic 

transition60, with increasing burden of chronic non-communicable diseases replacing 

infectious diseases.61 In the most recent Global Burden of Diseases report, low back and 

neck pain ranked first as the main cause of years living with disability (YLD), followed 

by depression. In addition, anxiety migraine, diabetes and other musculoskeletal disorders 

and asthma were among the top 10 leading causes of YLD.7  

  

The growth of Brazilian worker productivity is an economic priority for the country.62  

Between 2001 and 2011, compared to other countries (India, South Chorea, Mexico, 

Russia and Chile), Brazil had the smallest growth of productivity. To sustain recent social 

advances implemented in Brazil, worker’s productivity must increase.63  

  

Health conditions are determinants of disability, but the interrelation between these 

disorders and disability is complex.40 Disability differs widely among countries due to 

contextual factors such as culture, technology, attitudes, health services, macroeconomic 

conditions, legislation, policies, the design of institutions and income inequity. These 
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factors have a significant impact on the prevalence and extent of disability between 

countries.64-66 Cross-cultural studies have shown that national culture is an important 

determinant for both absenteeism and presenteeism67-69, bringing more relevance for 

country-based studies for public and corporate health policy makers.  

  

In a study of industrial workers, Yano and Santana70 found a one-year prevalence of 

workdays lost to health conditions of 12.5%. However, these authors did not report details 

on the specific illnesses associated with sick leave. It is valuable to quantify the role of 

specific disorders on lost days and to assess the extent to which preventive interventions 

can reduce the burden of the disorders. This requires epidemiological data on a broad 

range of disorders, allowing adjusting for the high rates of comorbidity within and 

between physical and mental disorders.11,71  

  

Few studies have reported on health and productivity in Brazilian workers72 and to our 

knowledge, no studies have reported on both absenteeism and presenteeism due to 

physical diseases and mental disorders in the general Brazilian workers population.  

  

This study provides empirical data on the association of lost productivity and common 

health conditions among workers living in the largest metropolitan area of Brazil. The 

results reveal that physical diseases and mental disorders are highly prevalent. 

Comorbidity is a quite common phenomenon. The prevalence and mean number of lost 

days due to absenteeism and presenteeism are high and have economic relevance. In 

addition, this study provides evidences that (1) the burden of presenteeism is higher than 

the burden of absenteeism; (2) mental disorders are associated to more lost days due to 

absenteeism and presenteeism than physical diseases; and (3) mood disorders are the 

common health condition associated to more lost workdays and has the stronger statistical 

association with the occurrence of absenteeism and presenteeism.  

  

The significant sociodemographic differences between E and NE in the entire sample may 

be due to characteristics of Brazilian society. Homemaker, and unemployment are more 

common among women.73 NE are significantly older because encompasses all those ones 

who retired. In addition, NE have lower education and lower income because 

unemployment is lower among those with higher education level74-76 and income is higher 

among the employed.77 The higher prevalence of arthritis, cardiovascular, diabetes 

diseases may attributed to the ageing of NE.  

  

Among E in our megacity, the prevalence of common physical diseases and physical 

comorbidity is high. This finding consistent with studies carried out with workers in the 

general population.78-81 The prevalence of chronic pain (neck/back) was similar to that 

observed by Wang et al81 and Holden et al78. The prevalence of diabetes was similar to 

that observed by Wang et al81, Holden et al78, Tunceli et al82 and Burton et al83. The 

prevalence of arthritis (5%) was similar to that observed by Holden et al78 and Burton et 
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al83 but lower than the 15.5% observed by Muchmore et al84. This difference can be 

attributed to the fact that this study had as a case definition diagnoses performed by 

physicians. It is also lower than the 14.7% observed by Ricci et al85, a difference that can 

be because only workers between 40 and 65 years old were included in their study.  

  

The prevalence of mental disorders was higher than found by Kessler & Frank86 in the 

USA, Zhang et al79 in Canada, Laitinen-Krispijn et al87 and Buist-Bouwman et al88 in the 

Netherlands, Lim et al89 in Australia and Bruffaerts et al39 in nine European countries and 

lower than found by Tsuchiya et al90 in Japan. All these studies used a similar 

methodology for diagnosis, so the differences may not be due to research method.  A 

difference in  prevalence of mental disorders in various countries is expected91, however, 

the key finding is that the prevalence of mental disorders in Brazilian workers is among 

the highest in the world.  

  

The observed prevalence of absenteeism is very similar with previous study among 

Brazilian industrial workers70 (12.8% vs 12.5%), and compatible with studies among 

workers of the general population in the USA3 and in nine European countries39.  

  

The average number of lost days due to absenteeism in the total sample and among those 

who had missed at least one day is consistent with the observed by Zhang et al79 in Canada 

(1.35 days in the total sample) and slightly different than observed by Kessler et al (2001) 

in the USA - 1.1 workdays in the total sample and 6.3 among those with some day lost. 

Compared with the findings of Bruffaerts et al39 in nine European countries, the mean 

number of workdays lost in the total sample of our study was higher (1.5 vs 0.8 workdays) 

and the average among those with some lost day was consistent (8.8 vs 9.5 workdays). 

Compared with the study by Chan et al92, the average of days lost was much lower (1.5 

vs 3.2 workdays). Despite the differences observed, our findings are consistent with 

international studies carried out with samples and similar methodologies, because 

differences in distinct countries are expected64,93.  

  

The prevalence of presenteeism is similar to the study by Silva et al94, who reported a 

prevalence of 15.9% in a sample of workers from a food industry in Brazil, despite 

methodological differences like using SPS (Stanford Presenteeism Scale) to assess 

presenteeism. In addition, this is consistent with the findings from Bruffaerts et al39, who 

found a prevalence of the qualitative reduction of 15.8%, quantitative reduction of 10% 

and extreme effort of 9.4%. Kessler et al3 observed a prevalence of 20.2% of qualitative 

reduction. The reasons for the observed differences in presenteeism are not known.  

  

The mean number of days with presenteeism are compatible with the findings reported 

by Kessler et al3, 1.1 workdays with quantitative reduction and 5.4 workdays among those 

with any reduction. Bruffaerts et al39 observed a mean of 1.7 workdays with quantitative 

reduction of and 12 workdays among those with some day with any reduction, mean days 



125 

 

 

 

with qualitative reduction 0.6 and 7.2 workdays among those with any day with 

quantitative reduction and extreme effort 0.6 and 6.8 workdays among those with any 

extreme effort day. The difference, with a trend of higher lost workdays in Brazilian 

workers may be due to the social and cultural differences between countries.  

It is not surprising that the individuals reporting the most physical and mental disorders 

were found to have more absenteeism workdays compared with individuals without these 

conditions. These findings are compatible with many published studies from other 

countries. Zhang et al79 observed in Canadian workers that arthritis, heart disease, 

intestinal diseases, low back, anxiety and depression pain were the diseases associated 

with more days of absenteeism. Wang et al81 found that arthritis, asthma, COPD, 

headache, depression, generalized anxiety, diabetes and chronic pain (neck/back) were 

associated with absenteeism. The absenteeism days associated with arthritis is not 

compatible with Knies et al95, who reported from 11.4 to 26.5 days of absenteeism in 

three months. The higher number of days may be due to the design of the study, which 

included self-reported cases of arthritis and cases diagnosed by a doctor and in treatment.  

  

The association of common conditions with lost days due to presenteeism is consistent 

with studies in other countries. Fernando et al96 studied employees in a multinational 

company in Sri Lanka found 5.7 lost workdays associated with depressive mood, 5.7 

workdays to insomnia, 4.9 workdays to headache, 1.9 workdays to diabetes and 3.0 

workdays to chronic pain (neck/back). Studies in U.S. workers from the general 

population found the association of mood disorders with 6.0 workdays of presenteeism, 

4.5 days with anxiety disorders, and 0.64 workdays with alcohol and drug use and abuse 

disorders89 and 4.6 workdays lost due to presenteeism associated with depression.97  

  

The association of mental disorders and absenteeism is consistent with many studies. 

Studies with similar methodology found that in Australia mood disorders were associated 

with 2.3 workdays lost, anxiety disorders with 1.7 workdays and abuse and chemical 

dependence with 0.64 workdays89. In Japan, mood disorders were associated with 0.6 

workdays lost, anxiety disorders from 0.5 to 1.8 workdays, abuse and chemical 

dependence at 0.2 workdays, and impulse disorders at 1.4 workdays90. The key finding is 

that the number of absenteeism days associated with mental disorders in Brazilian 

workers is much higher than in other countries.  

  

Previous studies in Brazil, based on occupational health services or social security 

records, have shown that mental disorders were not among the main causes of 

absenteeism.98-101 Mental disorders may manifest by physical symptoms.101-104 For 

instance, a patient with depression seek a doctor with pain complaints105 and lost day may 

be attributed to the pain. This has implications for occupational health professional 

because absenteeism indicators may actually underestimate the burden of mental 

disorders.  
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Except for digestive, all physical diseases and all mental disorders were associated with 

more lost days due to presenteeism than absenteeism. This is compatible with other 

studies. Collins et al21 found a greater impact of diseases in presenteeism than in 

absenteeism and Fernando et al96, found a greater number of lost days due to presenteeism 

than to absenteeism in cases of psychological distress, depression, and physical diseases.  

  

The association of total lost days (absenteeism and presenteeism) with common 

conditions is consistent with other previous report. Kessler et al3 found 4 workdays 

associated with arthritis, 3.1 workdays for diabetes, 5.8 workdays for digestive diseases 

and 3.0 workdays for asthma, major depression was associated with 4.3 workdays, panic 

to 5.1 workdays, generalized anxiety disorder to 5.5 workdays and drug abuse addiction 

to 2.3 workdays. Fernando et al (2017) found 6.3 workdays associated with depression, 

6.2 workdays with insomnia, 6.2 workdays with headache, 4.3 workdays with digestive 

diseases, 3.5 workdays with neck/back pain, and 2.5 workdays with arthritis.  

  

The average number of days lost due to absenteeism, presenteeism, and total days lost 

due to mental disorders, as well as mental comorbidity was consistently higher than the 

average days lost due to physical diseases and physical comorbidity. These findings are 

similar to those reported by Barbaglia et al40 and Barbaglia et al6, who observed a greater 

impact of mental disorders compared to physical diseases in days out of role and partial 

disability in samples of the general population (not only workers), respectively in Spain 

and in seven countries of Western Europe.  

  

Holden et al78 found association between absenteeism and all physical diseases (arthritis, 

asthma, low back and neck pain, cancer, cardiovascular diseases, COPD, alcohol and drug 

abuse and dependence, insomnia and others). The highest absenteeism ORs were in the 

presence of psychological distress. The main difference is that our study did not find the 

association with some physical diseases (arthritis, cardiovascular diseases, diabetes and 

respiratory diseases). However, the findings were compatible with back pain and 

insomnia. Holden’s study found association between presenteeism and insomnia, 

psychological distress and drug abuse and dependence. The highest ORs were in the 

presence of psychological distress, also compatible with our findings. Mesas et al106 found 

significant association between absenteeism and neck/back pain and headache/migraine 

in Spain, compatible with our study. Fouad et al107 found that musculoskeletal diseases, 

respiratory diseases and mental disorders had the greatest association with absenteeism 

and respiratory diseases with presenteeism. Except for the association with respiratory 

diseases, the findings of the association with absenteeism are compatible. The finding on 

presenteeism is not compatible. Fouad studied workers from two shipyards with probable 

similar occupational exposure; so the impact of respiratory diseases may be due to 

exposure to chemical agents and metal fumes108. In addition, all workers were male, with 

expected differences in the prevalence of diseases, especially mental disorders. We did 

not find association between arthritis and absenteeism, which differs from the study by 
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Muchmore et al84, who observed ORs of 2.5 in workers of several companies in the United 

States. The main differences are that the authors considered cases diagnosed by a 

physician and the study was a cohort with four years of follow-up. Such differences may 

justify the different results.  

  

In both regression models, mood disorders had the highest odds ratios for all types of 

productivity reduction in comparison with all other groups of diseases and disorders. This 

finding is compatible with previous researches. Burton et al83 and Lerner et al2 found high 

ORs between depression and presenteeism. Kessler et al3 found high ORs between any 

lost day (absenteeism and presenteeism).  

  

We acknowledge certain limitations in this study. We utilized self-reported absenteeism 

and productivity data. This may lead to an over or under-estimate of these economic 

losses. However, the questionnaires used in this study were highly validated and the 

results consistent with other studies. Since only employed respondents were included in 

this study, the burden of severe conditions that may lead to early retirement, like heart, 

kidney or pulmonary diseases, may have been underestimated. Self-reported productivity 

reduction may be influenced by the mood of the respondent and may lead to an 

overestimation by those with a current depressed mood. Once the study is crosssectional, 

we should be cautious in interpreting associations as causation: it is problematic to 

identify whether lost productivity is caused by disorders or whether an existing burden 

resulted in the development of any health condition. Only a limited number of diseases 

were included in the analysis. Psychotic disorders, dementia, cancer and neurological 

diseases were not considered. Finally, while mental disorders were assessed with a well-

established measure, physical conditions were self-reported. Although there is evidence 

of good association between self-reported conditions (diabetes, heart disease and 

respiratory diseases), we may have underestimated the effect of physical conditions on 

productivity.  

  

Nonetheless, the current study has several unique strengths. To the best of our knowledge, 

this is the first published report to assess the burden of physical diseases and mental 

disorders on absenteeism and presenteeism in a sample of workers of the general 

population in Brazil. The findings highlight health conditions which should be targeted 

to improve the productivity of Brazilian workers and aid the social and economic 

development of the country. 

 

  

Conclusion  

This study demonstrates that physical and mental diseases are highly prevalent among 

Brazilian workers. Compared with other countries, Brazilian workers have a higher 
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prevalence of mental disorders and a greater impact on lost worker productivity. 

Improving access to appropriate mental health care and increasing detection and 

treatment of mental health disorders in Brazil could help to reduce the negative economic 

impact of these conditions and increase the productivity of Brazilian workers. 

Occupational health professionals can play an important role in increasing productivity 

of the workforce. Identification of work-related factors which might contribute to mental 

illness, early detection and referral of employees for proper treatment should be 

considered as an important strategy for organizations to improve worker overall 

wellbeing and productivity/performance.  
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Table 1 – Weighted sociodemographic characteristics and prevalence of commons 

conditions of employed and not employed respondents from São Paulo Megacity 

Mental Health Survey (N=2,942) 

 

 
E* NE** 

p value 
N % (SE) N % (SE) 

Gender p < 0.001 

Men 911 56.6 (1.8) 328 30.0 (1.7) 

Women 826 43.4 (1.8) 877 70.0 (1.7) 

Age p < 0.0001 

18-34 705 48.3 (1.8) 386 36.8 (2.0) 

35-49 709 37.6 (1.7) 319 23.4 (1.6) 

> 50 323 14.1 (1.1) 500 39.7 (2.5) 

Education p < 0.0001 

Low (0-4 years) 336 15.6 (1.1) 463 35.8 (1.6) 

Medium-low (5-8 years) 419 21.2 (1.5) 314 24.2 (1.6) 

Medium-high (9-11 years) 629 39.2 (1.7) 347 30.7 (1.9) 

High (12 years or more) 353 24.1 (1.5) 81 9.3 (1.5) 

Income p < 0.0001 

Low 299 16.6 (1.7) 431 31.5 (1.4) 

Medium-low 482 26.9 (1.6) 336 31.3 (1.7) 

Medium-high 441 24.3 (1.4) 232 19.2 (2.0) 

High 515 32.2 (1.5) 206 17.9 (1.2) 

Marital status p < 0.001 

Married 1,103 60.6 (2.1) 745 58.2 (2.9) 

Previously Married 291 12.7 (1.0) 301 23.0 (1.9) 

Never married 343 26.6 (1.8) 159 18.8 (2.1) 

Physical diseases 

Arthritis 96 5.0 (0.6) 169 12.3 (1.7) p < 0.001 

Cardiovascular 304 16.0 (1.3) 445 33.1 (1.8) p < 0.001 

Chronic pain 613 32.2 (1.3) 528 35.3 (2.6) p = 0.16 

Diabetes 65 3.4 (0.7) 128 9.0 (1.3) p = 0.02 

Migraines/Headaches 518 27.3 (1.4) 451 32.9 (2.8) p = 0.048 

Insomnia 555 29.2 (1.6) 564 37.6 (2.1) p = 0.004 

Digestive 37 2.0 (0.2) 64 3.8 (0.7) p = 0.01 

Respiratory 462 24.3 (1.7) 345 25 (1.3) p = 0.62 

Mental Disorders 

Any mood 217 11.4 (0.7) 256 12.6 (1.2) p =0.21 

Any anxiety 357 18.8 (1.0) 377 16.4 (1.4) p = 0.07 

Any substance 68 3.6 (0.5) 60 4.3 (0.7) p = 0.40 

Any impulse-control 84 4.4 (0.6) 77 9.5 (0.9) p = 0.083 

Any Physical 1,307 68.7 (0.7) 1015 75.7 (2.1) p = 0.0002 

Comorbid Physical*** 797 41.9 (1.0) 746 51.7 (3.2) p = 0.002 

Any Mental 528 27.7 (0.5) 560 32.9 (1.8) p = 0.018 

Comorbid Mental**** 205 10.8 (0.6) 243 13.4 (1.3) p = 0.07 

Any Common Condition 1,392 73.2 (0.7) 1,073 82.2 (2.3) p = 0.002 

Comorbidity***** 912 48.0 (1.0) 869 60.8 (2.8) p<0.0001 

*Employed  
** Non employed  
*** Two or more physical diseases  
**** Two or more mental disorders  
***** Two or more common conditions   
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Table 2 – Average lost productive days (absenteeism, presenteeism and total lost 

days) according to sociodemographic correlates in employed from São Paulo 

Megacity Mental Health Survey (N= 1,737) 
 

 

     
Absenteeism Presenteeism Total lost days 

Mean days (SE) Mean days (SE) Mean days (SE) 

Gender 

Male 1.1 (0.2) 1.1 (0.1) 1.5 (0.2) 

Female 1.0 (0.2) 1.8 (0.2) 2.3 (0.3) 

p-value 0.65 0.005 0.01 

Age 

18-34 years old 0.9 (0.2) 1.4 (0.2) 1.9 (0.3) 

35-49 years old 1.0 (0.2) 1.0 (0.2) 1.5 (0.2) 

> 50 years old 1.5 (0.3) 1.7 (0.3) 2.2 (0.4) 

p-value 0.23 0.34 0.25 

Education 

Low (0-4 years) 1.3 (0.4) 1.3 (0.3) 1.6 (0.3) 

Medium-low (5-8 years) 1.3 (0.2) 1.6 (0.3) 2.1 (0.4) 

Medium-high (9-11 years) 0.8 (0.2) 1.2 (0.1) 1.5 (0.1) 

High (12 years or more) 1.0 (0.3) 1.5 (0.4) 2.2 (0.6) 

p-value 0.25 0.62 0.39 

Income 

Low 1.3 (0.3) 1.5 (0.4) 2.1 (0.5) 

Medium-low 1.4 (0.2) 1.4 (0.1) 1.8 (0.2) 

Medium-high 1.1 (0.2) 1.4 (0.2) 1.9 (0.3) 

High 0.6 (0.2) 1.3 (0.2) 1.6 (0.3) 

p-value 0.060 0.88 0.764 

Marital status 

Married 1.0 (0.1) 1.4 (0.1) 1.7 (0.2) 

Previously Married 1.1 (0.3) 1.2 (0.2) 1.8 (0.3) 

Never married 1.1 (0.3) 1.5 (0.3) 2.1 (0.4) 

p-value 0.91 0.917 0.709 
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Table 3: Prevalence, distribution and average of absenteeism days (full disability) 

and presenteeism days (partial disability) among employed (N=1,737) and non-zero 

respondents from São Paulo Megacity Mental Health Survey 

 

Days out of role 
Whole sample Non-zero respondents 

% SE % SE 

Any days out of role 12.8 1.3 100 - 

1 day 3.4 0.6 26.9 4.7 

2 days 2.1 0.4 16.4 2.5 

3-5 days 2.8 0.5 21.5 3.2 

6-10 days 1.1 0.2 8.7 1.8 

11-20 days 1.7 0.4 13.0 1.9 

21-30 days 1.7 0.3 13.5 2.1 

Mean days out of role 1.5 0.1 8.8 0.6 

Had to reduce quantity 
Whole sample Non-zero respondents 

% SE % SE 

Any days - Had to reduce quantity 14.3 1.1 100 - 

1 day 1.9 0.4 13.3 2.7 

2 days 2.3 0.3 15.9 2.4 

3-5 days 4.0 0.6 27.9 2.9 

6-10 days 3.4 0.5 23.6 2.5 

11-20 days 1.6 0.3 11.3 2.0 

21-30 days 1.1 0.2 8.0 1.6 

Mean days had to reduce quantity 1.4 0.1 6.3 0.3 

Had to reduce quality 
Whole sample Non-zero respondents 

% SE % SE 

Any days - Had to reduce quality 12.9 0.7 100 - 

1 day 1.6 0.3 12.8 2.3 

2 days 2.3 0.4 17.9 3.2 

3-5 days 3.5 0.5 27.6 3.7 

6-10 days 2.4 0.5 18.3 3.1 

11-20 days 1.9 0.4 14.7 2.9 

21-30 days 1.2 0.2 9.1 1.6 

Mean days had to reduce quality 1.4 0.1 8.1 0.5 

Took extreme effort 
Whole sample Non-zero respondents 

% SE % SE 

Any days - Took extreme effort 13.9 1.2 100 - 

1 day 1.9 0.5 13.7 2.0 

2 days 1.7 0.4 13.1 1.9 

3-5 days 4.1 0.9 28.1 2.7 

6-10 days 2.9 0.6 15.7 1.8 

11-20 days 1.6 0.3 15.7 2.0 

21-30 days 1.8 0.3 13.7 2.3 

Mean days had to take extreme effort 1.7 0.1 9.1 0.5 

Any days with disability* 
Whole sample Non-zero respondents 

% SE % SE 

Any days with disability 18.6 1.3 100 - 

1 day 3.1 0.5 17.0 3.3 

2 days 4.0 0.5 21.8 2.8 

3-5 days 6.9 1.0 37.4 4.0 

6-10 days 5.7 0.8 30.7 2.9 

11-20 days 2.9 0.6 15.8 2.7 

21-30 days 2.4 0.3 12.9 1.6 

Mean days lost productive days (aggregate lost productive days) 1.8 0.1 7.8 0.4 

 

*Respondents with any day with full (absenteeism) or partial disability (presenteeism)  
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Table 4 – Absenteeism, presenteeism and total lost days by common conditions, 

comparing those with and without the disease among employed (N=1,737) from 

São Paulo Megacity Mental Health Survey 

  

  

Absenteeism 

(lost days) 

Presenteeism 

(lost days) 
Total lost days 

With the 

condition 
Without the 

condition 
With the 

condition 
Without the 

condition 
With the 

condition 
Without the 

condition 

Mean days 

(SE) 
Mean days 

(SE) 
Mean days 

(SE) 
Mean days 

(SE) 
Mean days 

(SE) 
Mean days 

(SE) 

Any physical disorder  1.3 (0.2) 0.5 (0.2) 1.8 (0.2) 0.4 (0.1) 2.3 (0.3) 0.7 (0.1) 

Arthritis  2.3 (0.7) 1.0 (0.1) 2.1 (0.6) 1.3 (0.1) 2.9 (0.8) 1.7 (0.2) 

Cardiovascular   1.5 (0.3) 1.0 (0.1) 1.9 (0.3) 1.3 (0.1) 2.7 (0.5) 1.6 (0.2) 

Chronic pain  1.9 (0.3) 0.6 (0.1) 2.6 (0.3) 0.8 (0.1) 3.3 (0.4) 1.1 (0.1) 

Diabetes  2.7 (1.0) 1.0 (0.1) 2.0 (1.0) 1.3 (0.1) 2.8 (1.2) 1.8 (0.2) 

Digestive  1.5 (0.3) 0.9 (0.1) 2.5 (0.3) 1.0 (0.1) 3.6 (0.5) 1.3 (0.1) 

Headache-migraine  1.6 (0.2) 0.8 (0.1) 2.6 (0.2) 0.8 (0.1) 3.4 (0.3) 1.1 (0.2) 

Insomnia   2.8 (0.9) 1.0 (0.1) 0.9 (0.3) 1.3 (0.1) 1.6 (0.3) 1.8 (0.1) 

Respiratory  1.1 (0.2) 1.0 (0.2) 1.7 (0.3) 1.3 (0.1) 2.7 (0.4) 1.7 (0.2) 

Any mental disorder  2.1 (0.3) 0.7 (0.1) 3.4 (0.3) 0.6 (0.1) 4.2 (0.3) 0.9 (0.2) 

Any mood disorder   3.1 (0.5) 0.8 (0.1) 5.4 (0.5) 0.9 (0.1) 6.5 (0.8) 1.2 (0.1) 

Any anxiety disorder   2.3 (0.4) 0.8 (0.2) 3.3 (0.3) 0.9 (0.1) 4.2 (0.3) 1.2 (0.1) 

Any substance disorder   2.1 (0.5) 1.0 (0.1) 2.0 (0.4) 1.3 (0.1) 2.9 (0.6) 1.8 (0.1) 

Any impulse-control  2.9 (0.7) 1.0 (0.1) 4.2 (0.8) 1.2 (0.1) 5.5 (1.1) 1.6 (0.2) 

Comorbid Physical* 1.7 (0.2) 0.6 (0.1) 2.4 (0.2) 0.6 (0.1) 3.2 (0.4) 0.8 (0.1) 

Comorbid Mental ** 3.3 (0.5) 0.8 (0.1) 4.6 (0.6) 1.0 (0.1) 6.0 (0.8) 1.3 (0.1) 

Comorbidity*** 1.7 (0.2) 0.5 (0.1) 2.5 (0.2) 0.4 (0.1) 3.2 (0.3) 0.50.1) 

 
* Two or more physical diseases  
** Two or more mental disorders 
*** Two or more common conditions   
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Table 5 – Absenteeism and presenteeism Odds Ratio by common conditions among 

employed (N=1,737) from São Paulo Megacity Mental Health Survey. Model 1: 

controlling for physical diseases in separate and mental disorders in separate 
 

 Absenteeism   Presenteeism   Any lost day  

Reduced quantity Reduced quality Extreme effort 

OR  CI 95%  OR  CI 95%  OR  CI 95%  OR  CI 95%  OR  CI 95%  

Physical diseases                      

Arthritis  0.83  0.43-1.59  0.67  0.35-1.28  0.48  0.23-0.98  0.58  0.30-1.11  0.78  0.43-1.40  

Cardiovascular   1.51  0.97-2.39  1.41  0.85-2.34  1.68  0.97-2.75  1.80  1.06-3.081  1.53  0.96-2.42  

Chronic pain  2.12  1.43-3.144  2.06  1.37-3.104  2.55  1.62-4.024  1.75  1.14-2.683  2.11  1.46-3.044  

Diabetes  1.50  0.65-3.45  1.47  0.71-3.02  0.93  0.41-2.10  0.97  0.43-2.19  1.27  0.62-2.61  

Headache-migraine  2.00  1.35-2.954  2.39  1.61-3.544  2.46  1.62-3.744  2.2  1.47-3.294  1.93  1.33-2.733  

Insomnia   1.90  1.92-2.802  2.49  1.64-3.774  2.40  1.54-3.78  2.74  1.78-4.244  1.98  1.34-2.824  

Digestive   0.81  0.35-1.83  0.70  0.30-1.63  0.79  0.33-1.90  0.52  0.23-1.18  0.93  0.44-1.95  

Respiratory  0.94  0.61-1.47  1.45  0.96-2.34  1.44  0.90-2.32  1.15  0.71-1.86  1.22  0.82-1.83  

Mental disorders                      
Any mood disorder   3.37  2.24-5.074  4.24  2.84-6.324  5.57  3.72-8.344  3.91  2.60-5.884  3.73  2.24-5.074  

Any anxiety disorder   2.64  1.80-3.864  1.90  1.28-2.813  1.67  1.12-2.491  2.36  1.59-3.524  2.64  1.80-3.864  

Any substance disorder   2.26  1.08-4.711  1.74  0.80-3.80  1.73  0.73-4.10  2.20  1.06-4.6  2.26  1.09-4.711  

Any impulse-control  1.78  0.90-3.26  1.87  1.00-3.451  1.94  1.07-3.491  1.59  0.87-2.90  1.71  0.91-3.26  
1 - p<0.05   
2 - p<0.01  
3 - p<0.001  
4 - p<0.0001   

     

  

Table 6 – Absenteeism and presenteeism Odds Ratio by common conditions among 

employed (N=1,737) from São Paulo Megacity Mental Health Survey. Model 2: 

controlling for all common conditions 
 

  

Absenteeism   Presenteeism   Any lost day  

Reduced quantity Reduced quality Extreme effort 

OR  CI 95%  OR  CI 95%  OR  CI 95%  OR  CI 95%  OR  CI 95%  

Physical diseases                      
Arthritis  0.76  0.39-1.49  0.64  0.33-1.23  0.46  0.22-0.94  0.52  0.26-1.04  0.70  0.38-1.27  

Cardiovascular   1.70  1.05-2.741  1.50  0.89-2.53  1.68  0.98-2.90  2.10  1.17-3.643  1.65  1.02-2.661  

Chronic pain  2.16  1.40-3.314  1.91  1.23-2.993  2.23  1.40-3.564  1.66  1.04-2.661  2.00  1.38-2.984  

Diabetes  1.50  0.60-3.75  1.35  0.64-2.85  0.82  0.35-1.97  0.91  0.38-2.16  1.16  0.54-2.45  

Headache-migraine  1.81  1.17-2.792  2.03  1.33-3.103  1.91  1.22-3.003  1.90  1.22-2.962  1.64  1.12-2.411  

Insomnia   1.14  0.74-1.76  1.60  1.04-2.481  1.37  0.86-2.17  1.75  1.09-2.79  1.21  0.82-1.79  

Digestive   0.48  0.20-1.10  0.43  0.17-1.07  0.44  0.17-1.15  0.30  0.13-0.70  0.53  0.24-1.14  

Respiratory  1.00  0.62-1.57  1.50  0.94-2.40  1.36  0.83-2.24  1.72  0.71-1.95  1.24  0.81-1.88  

Mental disorders                      
Any mood disorder   2.31  1.35-3.934  2.12  1.25-3.572  3.07  1.83-5.154  2.13  1.28-3.563  2.66  1.62-4.384  

Any anxiety disorder   1.87  1.06-3.304  1.07  0.63-1.80  1.05  0.61-1.81  1.40  0.83-2.36  1.75  1.05-2.90  

Any substance disorder   1.93  0.87-4.20  1.22  0.59-2.52  1.27  0.56-2.87  1.51  0.74-3.06  1.40  0.70-2.82  

Any impulse-control  1.43  0.74-2.78  1.38  0.73-2.58  1.47  0.80-2.70  1.16  0.64-2.12  1.40  0.77-2.55  
1 - p<0.05   
2 - p<0.01  
3 - p<0.001  
4 p<0.0001   
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