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RESUMO

A Odontologia do Trabalho vem ganhando espaço nos setores empresariais, uma
vez que problemas bucais podem interferir de forma negativa no desempenho e na
produtividade do trabalhador, além de afetar sua qualidade de vida. As pesquisas
sobre produtividade no trabalho relacionadas à saúde vêm ganhando força nos
últimos anos e possuem o absenteísmo e o presenteísmo como indicadores para
mensuração. O absenteísmo tem uma mensuração mais acessível, já que o
trabalhador não está em seu local de trabalho; porém o presenteísmo, que é
caracterizado pela presença física do trabalhador em seu local de trabalho mesmo
em condições que afetam negativamente sua produtividade, possui uma
mensuração complexa. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revista
da literatura sobre os instrumentos de pesquisa utilizados para avaliar e mensurar a
perda de produtividade no trabalho envolvendo o presenteísmo. Trata-se de um
estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa sobre a perda de
produtividade no trabalho causada pelo presenteísmo. A revista da literatura se deu
a partir de pesquisas nas bases de dados Lilacs, Medline e Pubmed, com a
combinação dos seguintes descritores: [absenteeism], [productivity], [occupational
health], [presenteeism] e [questionnaire]. Foram encontrados 25 instrumentos de
pesquisa que avaliam a produtividade no trabalho através do absenteísmo e do
presenteísmo, sendo que 5 mensuram somente o presenteísmo. Apenas o SPS-6
possui adaptação transcultural e validação na língua portuguesa brasileira. Nenhum
instrumento de pesquisa sobre a perda de produtividade devido ao presenteísmo
odontológico foi encontrado. Pode-se concluir que existem na literatura instrumentos
confiáveis para a avaliação e mensuração do presenteísmo, porém faz-se
necessário a elaboração de trabalhos relacionados com a Odontologia.

Palavras-chave: Odontologia do Trabalho. Saúde do trabalhador. Perda de
Produtividade. Absenteísmo. Presenteísmo.

ABSTRACT
Dental presenteeism: knowing a survey tool to measure e evaluate
The Occupational Dentistry has been gaining ground in business sectors once that
bucal problems can interfere in a negative way on the performance in the worker
productivity, besides affecting their quality of life. Researches on work productivity
related to health have been gaining strength in the last years and have absenteeism
and presenteeism as indicators of measure. The absenteeism has more accessible
measurement, since the worker is not in your workplace, however presenteeism is
characterized by the physical presence of the worker at his workplace, even in
conditions that negatively affect their productivity, has a complex way of
measurement. Given this approach, the present study aims to conduct a literature
review of the research instruments used to evaluate and measure the loss of
productivity at work involving the presenteeism. This is an exploratory and descriptive
study, with a qualitative approach to the loss of productivity in work caused by the
presenteeism. The literature review occurred from research on the databases Lilacs,
Medline

and

Pubmed

[absenteeism],

with

[productivity],

the

combination

[occupational

of

the

health],

following

descriptors:

[presenteeism]

and

[questionnaire]. Were found 25 survey instruments that evaluate the productivity at
work involving the presenteeism, being that only 5 measure just the presenteeism.
Solely the SPS-6 has cross-cultural adaptation and validation on Brazilian
portuguese language. None instrument of research on productivity loss due to
odontologic presenteeism was found. It can be concluded that exist reliable
instruments in the literature for evaluation and measurement of the presenteeism,
however it is necessary the development of dentistry related work.

Keywords:

Occupational

Absenteeism. Presenteeism.

Dentistry.

Occupational

Health.

Productivity

loss.
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1 INTRODUÇÃO

A relação entre o trabalho e a saúde vem sendo motivo para discussão
desde a antiguidade, demonstrada em registros feitos por egípcios (TELES et al.,
2006); porém, apenas em 1970 deu-se origem a Saúde Ocupacional, devido a uma
reorientação na abordagem da Medicina do Trabalho, que também considera a
interação entre a saúde e a ocupação, não apenas a doença ou agravo à saúde
provocado pelo trabalho (MAZZILLI, 2013).
Diante desta nova abordagem e com a preocupação pela saúde do
trabalhador, novas especialidades na área da saúde passaram a fazer parte das
equipes multiprofissionais em diversas organizações, juntamente com a Segurança
no Trabalho; tendo destaque, neste estudo, a especialidade Odontologia do
Trabalho. O objetivo principal desta especialidade é a busca permanente da
compatibilidade entre a atividade laboral e a preservação da saúde bucal do
trabalhador.
As

organizações

passaram

a

investir

valores

consideráveis

para

proporcionar acesso a serviços na área da saúde para seus colaboradores, devido à
valorização da qualidade de vida do trabalhador e sua importante influência na
produtividade. Porém esses serviços deveriam estar voltados tanto à promoção
como à prevenção em saúde, e não apenas ao tratamento de doenças já existentes
ou adquiridas no trabalho.
Estes investimentos gastos pelas organizações estão relacionados aos
custos diretos em saúde, que são mais fáceis de quantificar, como as consultas
médicas, hospitalizações, gastos com medicamentos entre outros. No entanto,
existem custos indiretos que deveriam ser analisados com maior destaque, estes
são o absenteísmo e o presenteísmo.
O absenteísmo tem sido altamente discutido nos estudos científicos, devido
à sua importância na perda de produtividade por motivos de doenças nas empresas,
já que o colaborador não está de corpo presente no seu local de trabalho, devido a
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afastamentos, atestados, licenças médicas e faltas. Por sua vez, este fenômeno
possui mensuração acessível e simples se comparada ao presenteísmo.
O presenteísmo caracteriza-se pela presença parcial do colaborador, ou
seja, ele está fisicamente presente na empresa, mas não desempenha suas tarefas
de forma satisfatória ou completa, na maioria das vezes. Quando se encontra nesta
situação, o funcionário apresenta forte desmotivação, deixando de produzir o
esperado e comprometendo o andamento normal da empresa (CUNHA, 2012).
Entre as principais causas do presenteísmo, incluem-se vários tipos de
perturbações, quer seja de ordem física ou mental. Tais perturbações envolvem
condições médicas e/ou odontológicas, ou seja, o indivíduo sofre de uma ou mais
patologias específicas, não se tratando da mera fuga voluntária do trabalho
(MARTINEZ et al., 2007, adaptada pela autora).
Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem doenças crônicas que
contribuem para o sofrimento dos indivíduos; entre elas estão às doenças bucais,
juntamente com desordens mentais e neurológicas, ósseas, articulares, desordens
genéticas, patologias oculares e auditivas (OMS, 2004).
Atualmente, o presenteísmo vem sendo amplamente estudado nos países
desenvolvidos e é muitas vezes pouco percebido pelas organizações, embora esteja
presente no cotidiano do trabalhador. Interfere negativamente na produtividade do
trabalhador, uma vez que o indivíduo que permanece trabalhando sem condições
adequadas de saúde e não consegue desempenhar satisfatoriamente suas tarefas e
atribuições (HEMP, 2004; JOHNS, 2010).
Na avaliação econômica de perdas e danos de produtividade de uma
empresa, são considerados seus custos diretos e indiretos. Os custos diretos são
mais fáceis de quantificar. Ao contrário, os custos indiretos são mais difíceis de
medir, como o presenteísmo, devido ao funcionário estar de corpo presente, mas
com pouca produtividade e não podendo ser substituído por outro trabalhador em
plena condição física e psicológica. Estima-se que, nos Estados Unidos, as perdas
anuais de produtividade relacionadas com problemas de saúde representam
aproximadamente 260 bilhões de dólares, sendo que 150 bilhões de dólares estão
relacionados unicamente ao presenteísmo (MATTKE et al., 2007, HEMP, 2004).
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O presenteísmo afeta a quantidade e a qualidade do trabalho realizado,
refletindo em erros e omissões nas tarefas (HEMP, 2004), e é reconhecido como um
fator de risco para a ocorrência de um posterior absenteísmo por motivos de doença
e aumenta a possibilidade de acidentes no trabalho (ARANSON & GUSTAFSSON,
2005; BERGSTRÖM et al., 2009). Tanto o absenteísmo quanto o presenteísmo se
relacionam com a perda de produtividade, ocasionando custos elevados para as
organizações. No absenteísmo, os custos podem ser facilmente mensurados e
monetizados devido à perda total da produtividade. Em contra partida, os custos
indiretos do presenteísmo são mais difíceis de ser calculados, já que a perda de
produtividade ocorre durante o trabalho, podendo gerar maior impacto econômico
nas organizações (BERGSTRÖM et al., 2009; FERREIRA et al., 2010).
Diante da importância da mensuração do presenteísmo nas organizações,
vários instrumentos de pesquisa foram desenvolvidos, alguns das quais foram
traduzidos e validados para a língua portuguesa brasileira, sendo utilizados com alto
nível de confiabilidade, como o Work Limitation Questionnaire (WLQ) (LERNER et
al., 2001) e o Stanford Presenteeism Scale (SPS) (KOOPMAN et al., 2002).
O presente trabalho, de delineamento metodológico, será fundamentado em
uma revista da literatura sobre os instrumentos de pesquisa utilizados para avaliar a
perda de produtividade no trabalho envolvendo o presenteísmo e através da análise
de cada instrumento, questões sobre o presenteísmo serão selecionadas e
adaptadas para a Saúde Bucal. Futuramente, em continuidade ao estudo, será
validado um instrumento de pesquisa que servirá para avaliação e mensuração do
presenteísmo por motivos odontológicos.
Este é um trabalho teórico. Espera-se que desperte o interesse de outros
pesquisadores para continuação dos estudos teóricos deste tema e, principalmente,
para aplicação prática da avaliação subjetiva do presenteísmo, como indicador de
perda de produtividade.

2 REVISTA DA LITERATURA
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2 REVISTA DA LITERATURA

Esta revista da literatura será dividida em duas partes, a primeira abordará
sobre os temas Odontologia do Trabalho, Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde
Bucal do Trabalhador, Produtividade e perda de Produtividade no Trabalho,
Absenteísmo e Presenteísmo, e a segunda parte tratará sobre temas metodológicos,
como o Desenvolvimento de um instrumento de pesquisa e Análise do Constructo.
Os temas abordados foram escolhidos de acordo com o objetivo do trabalho.

2.1 Preliminarmente
2.1.1 Odontologia do Trabalho
Segundo MAZZILLI (2013), o Conselho Federal de Odontologia (CFO), a
partir de 1999, demonstrou firme propósito de inserir a Odontologia no programa de
Controle Médico em Saúde Ocupacional da Secretaria de Segurança e Saúde do
Trabalho (SSST) do Ministério do Trabalho.
A Odontologia do Trabalho está regulamentada pela Resolução do CFO no
22/2001, art. 30º, de 27 de dezembro de 2001, e pela Resolução do CFO no
25/2002, Art. 3º, de 16 de maio de 2002. Foi oficializada no Diário Oficial da União,
seção I, de 28 de maio de 2002, no 101, páginas 148 a 149. O reconhecimento da
especialidade atendeu pelo menos a dois aspectos de suma importância: a
relevância social e a relevância profissional. A primeira diz respeito à proteção da
saúde ocupacional odontológica do trabalhador, à segurança, à higiene e à
biossegurança do trabalhador, já a segunda, visando aprimorar a formação do
profissional, bem como a formação especializada e a integração do profissional da
Odontologia nas equipes de saúde ocupacional (TAUCHEN, 2006).
A Resolução do CFO no 22/2001, Art. 30º, da seção X, do Título I, define a
especialidade (CFO, 2001):
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Art. 30º. Odontologia do Trabalho é a especialidade que tem
como objetivo a busca permanente da compatibilidade entre a
atividade laboral e a preservação da Saúde Bucal do
trabalhador.

A Resolução do CFO no 25/2002, Art. 3º, define as seguintes áreas de
competência da especialidade (CFO, 2002):
Art. 3º. As áreas de competência para atuação do especialista
em Odontologia do Trabalho incluem:
a) identificação, avaliação e vigilância dos fatores ambientais
que possam constituir risco à Saúde Bucal no local de trabalho,
em qualquer das fases do processo de produção;
b) assessoramento técnico e atenção em matéria de saúde, de
segurança, de ergonomia e de higiene no trabalho, assim como
em

matéria

de

equipamentos

de

proteção

individual,

entendendo-se inserido na equipe interdisciplinar de saúde do
trabalho operante;
c) planejamento e implantação de campanhas e programas de
duração permanente para educação dos trabalhadores quanto
a acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e educação em
saúde;
d) organizar estatística de morbidade e mortalidade com causa
bucal e investigar suas possíveis relações com as atividades
laborais; e,
e) realização de exames odontológicos para fins trabalhistas.

A regulamentação da Odontologia do Trabalho direciona a profissão para a
área de saúde ocupacional, reparando a distorção do papel dos Cirurgiões-Dentistas
como responsáveis pelas políticas de prevenção e de controle de agentes nocivos à
saúde dos trabalhadores.
Diante do surgimento desta especialidade, Sales Peres e colaboradores
(2004) publicaram um trabalho fazendo uma reflexão entre a Odontologia do
Trabalho e o Sistema Único de Saúde (SUS), enfatizando que a Odontologia do
Trabalho deve ser vista como um reforço à promoção de saúde que o SUS pretende
garantir à população. Apresentaram que qualquer problema de origem bucal pode
ocasionar desconforto físico, emocional, prejuízos consideráveis a saúde geral além
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de diminuir a produtividade de um empregado dentro de sua função. Além disso,
relataram que a inclusão dos cirurgiões dentistas nos ambulatórios de saúde do
trabalhador favorece o próprio Brasil, pois acarreta numa diminuição dos índices de
absenteísmo, de acidentes no trabalho e doenças profissionais, e colaborara para o
aumento da produção nacional e aumento da oferta de produto industrializado.
Após dois anos, SALES PERES e colaboradores (2006) em uma publicação
sobre as doenças e lesões na prática profissional relacionadas com a Odontologia
do Trabalho, relataram que a Odontologia do Trabalho tem como objetivo a busca
permanente da compatibilidade entre a atividade laboral e a preservação da Saúde
Bucal do trabalhador, verificando as condições do ambiente de trabalho e as
substâncias químicas às quais os operários estão sendo expostos direta e
indiretamente, também investigam o risco de intoxicações decorrentes da atividade
laboral e suas manifestações na mucosa bucal dos trabalhadores. Observou-se que
as influências do meio físico, social e cultural, onde se insere o indivíduo ou o grupo,
devem ser consideradas e as avaliações de como todos esses aspectos interagem
entre si mostram que a Odontologia juntamente com outras profissões da saúde
pode assumir e contribuir com a Qualidade de Saúde dos trabalhadores, bem como
para o aumento da estabilidade do setor industrial e de serviços, da produtividade e
de segurança.
A Odontologia do Trabalho ganha destaque como especialidade no
momento em que tem por objetivo estudar os riscos à saúde bucal, bem como
analisar, interpretar e encontrar soluções para as doenças bucais que possam atingir
os trabalhadores (CARVALHO et al., 2007). Além de buscar permanentemente a
compatibilidade entre a atividade laboral e a preservação da saúde bucal do
trabalhador (BRASIL, 2001).
MEDEIROS (1970) e MIDORIKAWA (2000), afirmam que a Odontologia do
Trabalho visa a melhora da saúde bucal e suas influências sobre o diagnóstico
precoce de doenças ocupacionais que tenham manifestações bucais e sobre a
produtividade, ela preserva, promove e recupera a integridade bucal do funcionário,
avalia, organiza, executa serviços, projetos ou programas de saúde bucal. HIROISHI
(2011),

complementa

que

difere-se

assim,

da

odontologia

assistencial,
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intervencionista, preventiva e/ou curativa, que cuida de problemas já instalados e
previnem a sua recorrência
Desenvolver e inserir programas periódicos de educação e promoção de
saúde, prevenção de doenças e acidentes de trabalho, além de ações individuais e
coletivas com o objetivo de dirimir ou controlar fatores determinantes de riscos e
danos, de forma que o ambiente de trabalho, a promoção da saúde do trabalhador, a
preservação da vida estejam constantemente em harmonia com o trabalho, é outra
atribuição do especialista em Odontologia do Trabalho (CARVALHO et al., 2009;
MIDORIKAWA, 2000).
2.1.2 Qualidade de Vida no Trabalho
A qualidade de vida no trabalho (QVT) refere-se a uma situação que envolve
pessoas, trabalho e o espaço organizacional, ou seja, relaciona-se com saúde, bemestar e eficácia no ambiente de trabalho. Esta terminologia tem sido largamente
difundida nos últimos anos, inclusive no Brasil. Como incorpora uma imprecisão
conceitual, vem dando margem a uma série de práticas que ora aproximam-se da
qualidade de processo e de produto, ora com esta se confundem. O conceito,
através dos programas de qualidade total, vem impregnando propostas de práticas
empresariais (RODRIGUES, 1991).
A origem pode ser encontrada no período pós-guerra, como consequência
da implantação do Plano Marshall para a reconstrução da Europa (VIEIRA, 1993),
sua trajetória tem passado por vários enfoques. Uns enfatizam aspectos da reação
individual do trabalhador às experiências de trabalho (década de 1960); outros;
aspectos de melhoria das condições e ambientes de trabalho, visando maior
satisfação e produtividade (década de 1970) (RODRIGUES, 1991). Associada a esta
última abordagem, a QVT também é vista como um movimento, no qual termos
como

gerenciamento

participativo

e

democracia

industrial

são

adotados

frequentemente, como seus ideais (meados da década de 1970). Nos anos 80,
adquire importância como um conceito globalizante, na busca de enfrentar as
questões ligadas à produtividade e à qualidade total (ZAVATTARO, 1999). Observase que a QVT dialoga com noções como motivação, satisfação, saúde-segurança no
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trabalho, envolvendo discussões mais recentes sobre novas formas de organização
do trabalho e novas tecnologias (SATO, 1999).
Segundo FRANÇA (1997), a qualidade de vida no trabalho é um conjunto
das ações de uma empresa que envolvem a implantação de melhorias e inovações
gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da QVT ocorre a
partir do momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que
chamamos

de

enfoque

biopsicossocial.

O

posicionamento

biopsicossocial

representa o fator diferencial para a realização de diagnósticos, campanhas, criação
de serviços e implementação de projetos voltados para a preservação e
desenvolvimento das pessoas, durante o trabalho nas empresas. Ainda esclarece
que a origem do conceito vem da medicina psicossomática que propõe uma visão
integrada, holística do ser humano, em oposição à abordagem cartesiana que divide
o ser humano em partes.
Para SUCESSO (1998), pode-se dizer, de maneira geral, que a qualidade de
vida no trabalho abrange: renda capaz de satisfazer às expectativas pessoais e
sociais, orgulho pelo trabalho realizado, vida emocional satisfatória, boa autoestima,
imagem da empresa/instituição junto à opinião pública, equilíbrio entre trabalho e
lazer, horários e condições de trabalho sensatos, boas oportunidades e perspectivas
de carreira, possibilidade de uso do potencial, respeito aos direitos e justiça nas
recompensas.
No Quadro 1, estão as categorias conceituais de qualidade de vida no
trabalho expostas por VASCONCELOS (2001). A primeira coluna apresenta os
critérios para a QVT e a segunda coluna expõe os indicadores para uma boa QVT.
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Quadro 1 – Categorias conceituais de Qualidade de vida no trabalho (QVT)
Critérios
1. Compensação justa e adequada
2. Condições de trabalho
3. Uso e desenvolvimento de
atividades

4. Oportunidade de crescimento e
segurança
5. Integração social na organização

6. Constitucionalismo

7. O trabalho e o espaço total de
vida
8. Relevância social do trabalho na
vida

Indicadores de QVT
Equidade interna e externa
Justiça na compensação
Partilha de ganhos de produtividade
Jornada de trabalho razoável
Ambiente físico seguro e saudável
Ausência de insalubridade
Autonomia
Autocontrole relativo
Qualidades múltiplas
Informações sobre o processo total de
trabalho
Possibilidade de carreira
Crescimento pessoal
Perspectiva de avanço salarial
Segurança no trabalho
Ausência de preconceito
Igualdade
Mobilidade
Relacionamento
Senso comunitário
Direitos de proteção ao trabalhador
Privacidade pessoal
Liberdade de expressão
Tratamento imparcial
Direitos trabalhistas
Papel balanceado no trabalho
Estabilidade de horários
Poucas mudanças geográficas
Tempo para lazer da família
Imagem da empresa
Responsabilidade social da empresa
Responsabilidade pelos produtos
Práticas de emprego

Fonte: VASCONCELOS, 2001
2.1.3 Saúde Bucal do trabalhador
A atenção à saúde bucal do trabalhador iniciou-se na década de 30 com as
leis de proteção social no Brasil (MIRODIKAWA, 2000). O Departamento Nacional
do Trabalho foi criado em 1931 e em 1943, a nova Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Na Constituição de 1988, os arts. 196 e 200 apontavam o direito à
saúde. De acordo com sua interpretação, conclui-se que: “A saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
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ao seu pleno exercício, assegurando acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços” (SALES PERES et al., 2004).
Para se alcançar o bem-estar do indivíduo é necessário oferecer melhores
condições de trabalho e ambientes adequados. Segundo TANNOUS e SILVA
(2007), o ambiente de trabalho é capaz de modificar as estruturas bucais e
ocasionar doenças ocupacionais, qualquer doença bucal pode acarretar incômodo
físico e problemas emocionais, promover danos à saúde geral, diminuindo a
capacidade do indivíduo de produzir dentro da sua ocupação, prejudicando a
eficácia da empresa na qual trabalha. Acidentes de trabalho também podem ter
como causas fundamentais, problemas odontológicos (MIDORIKAWA, 2000).
A restauração do bem-estar do trabalhador é um dos benefícios
proporcionados pela assistência odontológica a ele prestada ou facilitada. Sentindose mais satisfeito e estimulado em seu ambiente de trabalho, há um aumento de sua
produtividade e queda no absenteísmo, o que é um fator de grande relevância no
setor industrial, pois quanto menor for sua ocorrência, maior será a capacidade das
empresas de incrementar seus lucros e conseguir crescimento sustentado
(MAZZILLI, 2003).
O interesse na Qualidade de Saúde Bucal do trabalhador teve seu início em
1942 quando foi publicado o primeiro trabalho encontrado na literatura que relata as
manifestações bucais e origem ocupacional (SHOUR & SARNAT, 1942). Este
trabalho mostra que em cada mudança na indústria pode surgir manifestações
bucais novas. Os autores deram como exemplo a conjuntura pós-guerra, que tinha
um estoque limitado de suprimentos essenciais sendo empregados materiais e
métodos que estavam em desuso na época, isso poderia acarretar o aparecimento
de doenças ocupacionais que já haviam sido previamente eliminadas. Neste
trabalho, os autores enfatizam que os médicos e dentistas não estavam cientes das
possibilidades de manifestações bucais ou não interessados na sua identificação. O
objetivo da pesquisa foi analisar vários aspectos da doença ocupacional bucal
considerando a estrutura afetada, o processo patológico, o agente etiológico e a
prevalência ocupacional. Concluíram que as manifestações bucais de origem
ocupacional devem ser consideradas de acordo com a doença, estrutura afetada,
agente etiológico e distribuição ocupacional; que a boca é a principal porta de
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entrada para agentes ocupacionais nocivos, por este motivo os exames
odontológicos devem ser incluídos nos exames de sáude dos trabalhadores
industriais; o exame da boca oferece vantagens, pois está facilmente acessível e os
efeitos locais são facilmente reconhecidos em exposição ao esmalte, dentina e
tecidos moles e efeitos sistêmicos podem ser transmitidos para boca através da
corrente sanguínea e da saliva; a falta de higiene bucal torna o trabalhador mais
vulnerável ao risco ocupacional; a prevenção, o reconhecimento precoce e o
tratamento das doenças bucais ocupacionais devem ser as precauções adequadas
para a saúde da indústria; mais estudos de doenças ocupacionais devem ser
conduzidas para confirmar e descobrir novas manifestações bucais nas diferentes
indústrias.
PETERSEN em 1983 avaliou o comportamento de trabalhadores em uma
indústria de chocolate na Dinamarca sobre Saúde Bucal e sua auto avaliação da
Saúde Bucal. Foram examinados 59 trabalhadores sendo que, 25% trabalhavam a
menos de um ano, 25% entre 1 e 3 anos e 50% a mais de 4 anos. Quanto ao
comportamento em saúde 71% fazem visitas ao menos uma vez ao ano no dentista,
81% escova os dentes duas vezes ao dia e apenas 7% relatam escovar os dentes
diariamente no trabalho. O referido autor observou que os trabalhadores consomem
chocolate com frequência e este hábito é mais pronunciado no grupo mais velho.
Quanto à percepção de saúde, 25% acreditam estar em bom estado de Saúde Bucal
e mais de 60% relatam que seus dentes e gengivas estão em mau estado de saúde.
Em relação às principais queixas notou-se falta de ar, gosto ruim, coceira no nariz,
ressecamento nasal, garganta seca, distúrbio olfatório, dor de dente e gengiva,
sendo que 30% dos entrevistados disseram que parte dos transtornos em suas vidas
foi por motivos dentários ou gengivais. No exame intrabucal constatou-se que havia
maior frequência de cárie na superfície vestibular dos dentes incisivos, todas as
pessoas com dentes apresentavam gengivite e os indivíduos que relataram mau
estado de Saúde Bucal apresentaram mais cáries e com bolsa periodontais mais
profundas. Também fez a comparação com os trabalhadores do estaleiro e
constatou que os da fábrica de chocolates tinham duas vezes mais cáries não
tratadas, uma diferença de 2,6 no CPOD e três vezes mais edentulismo nos
trabalhadores com mais de quatro anos na fabrica. O autor concluiu que o alto índice
de cárie e a saúde periodontal precária são decorrentes do hábito de higienização
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deficiente aliado à alta concentração de açúcar na poeira que ultrapassa de 3 a 40
vezes o recomendado pela higiene industrial.
PETERSEN e TANASE, em 1997, avaliaram o status da Saúde Bucal, o
conhecimento a seu respeito e os hábitos de higiene bucal na população industrial
da Romênia. Foi selecionada uma amostra de 350 trabalhadores de duas indústrias
incluindo homens e mulheres. Foram submetidos a exame clínico para obtenção do
status bucal preconizado pela OMS e responderam um questionário para obtenção
de informações como cuidados com a Saúde Bucal. Observaram alto índice de cárie
e o mesmo encontrava-se aumentado no grupo de trabalhadores manuais. O
número de dentes presentes variava de acordo com a educação e tipo de trabalho,
porém não variava com a renda. Constataram que as condições periodontais
estavam associadas com a idade e cerca de 60% dos indivíduos estudados
necessitavam de atendimento imediato em decorrência a dor e focos de infecção.
Com relação ao comportamento em Saúde Bucal observaram uma pequena
variação do conhecimento das causas das doenças bucais e da sua prevenção,
mais de 30% conheciam a origem bacteriana da cárie e 56% mencionaram a função
do açúcar no seu desenvolvimento. O hábito de higienização regular foi relacionado
com o sexo e níveis de educação, observou-se a preferência pela escovação no
gênero feminino e uso de palito de dentes no gênero masculino. Concluíram a
necessidade de implementação sistemática de promoção em Saúde Bucal e
prevenção às doenças bucais destinadas à população adulta.
2.1.4 Produtividade e perda de produtividade no trabalho
O termo produtividade tornou-se palavra-chave no meio empresarial, por sua
importância no asseguramento da sobrevivência e para o sucesso das empresas, no
atual contexto econômico (AGUIAR, 2000). Mas a noção lógica da produtividade
como medida do progresso técnico e econômico remonta ao século XIX, apesar das
primeiras definições, no sentido econômico e social que hoje lhes é atribuído, terem
surgido apenas na metade do século XX (DRUCKER, 1992).
Os conceitos de produtividade por DRUCKER (1992) são sintetizados em
rendimento dos recursos, e o de DEMING (1990), são sintetizados na ideia da
produtividade como uma espécie de estado da organização, em que o
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aproveitamento dos recursos leva à eficácia, implantando uma mentalidade
gerencial propícia ao aproveitamento das oportunidades, fomentando ações
fortalecedoras da saúde financeira da empresa, do seu desempenho social e
aumentando sua competitividade.
A produtividade depende do desenvolvimento dos recursos humanos,
envolvendo habilidade, vontade, interesse, consciência, técnica, gerenciamento, em
contexto social, econômico e político (AGUIAR, 2000).
Segundo RITZMAN e KRAJEWSKI (2004) a produtividade em uma
organização pode ser medida de formas distintas. Podem ser administrar medidas
físicas ou monetárias, bem como resultados absolutos ou relativos; contudo, o mais
importante é estabelecer de forma clara a necessidade de acompanhamento da
produtividade em um determinado período e o custo-benefício de se fazê-lo.
Conforme COLOMBO e BAZZO (2013), a produtividade é o “resultado de
todo esforço pessoal e organizacional associado à produção, ao uso e/ou à
expedição de produtos e prestação de serviços”. Nesse caso, a atenção deve estar
voltada para a produtividade no seu sentido mais amplo, envolvendo o uso mais
eficaz de todos os meios de produção empregados e não somente na produtividade
do trabalho.
A perda e/ou baixa produtividade está igualmente relacionada a um material
inadequado, à manutenção insuficiente, à ausência de certos produtos, à deficiência
do material de controle, a uma formação medíocre ou nula do pessoal e, ainda, às
más condições de trabalho e de vida dos trabalhadores (SANTOS, 1997).
Segundo SCANDELARI (1998), um plano para o aumento da produtividade
deve-se, em primeiro lugar, fazer uma análise e um diagnóstico do que vem
acontecendo na empresa, dos pontos críticos e gargalos na produção, para depois
traçar um plano de ação.
Dentro dos prováveis gargalos e pontos falhos na produção, FONTES e
colaboradores (1982) salientam que os fatores que mais influem no trabalho são:
ambiente não físico (psicossocial), desenho do produto, matéria prima, processo e

Revista da Literatura 31

sequência do trabalho, instalações e equipamentos, instrumentos e ferramentas,
disposição da área de trabalho, ações dos trabalhadores e ambiente físico geral.
Qualidade e produtividade, juntamente com tecnologia e recursos humanos,
formam os principais indicadores do desempenho produtivo. A mistura destes
componentes vem apresentando variações, de acordo com o contexto das
organizações, om notório avanço do componente tecnológico, a partir da Segunda
Guerra Mundial. Só mais tarde a qualidade ganha maior importância, com a certeza
de seu papel na melhoria da produtividade.
DEMING (1990) vê na qualidade o caminho para a revolução da
administração, rumo à competitividade, que só se viabiliza através de mudanças nas
relações entre empresas e governos e entre patrões e trabalhadores, baseada no
compromisso da continuidade da empresa no mercado. Isto requer dos
trabalhadores

confiança

e

entusiasmo,

condições

proporcionadas

pelos

empregadores através da proteção do investimento, assegurando dividendos e
empregos e melhorando a qualidade de vida no trabalho. Esta filosofia abandona a
avaliação do desempenho da empresa com base apenas nos dividendos
distribuídos, passando a considerar também sua responsabilidade social (AGUIAR,
2000).
2.1.5 Absenteísmo
Em 1957, LOGAN e BROOKE pesquisaram a respeito de doenças no
período de 1943 a 1952 no Reino Unido e observaram que as doenças bucais eram
responsáveis por metade das desordens de saúde como os resfriados e as gripes.
Quando se comparou os dias de ausência ao trabalho e procura de auxílio médico e
odontológico não houve relação das doenças bucais com resfriados e gripes.
Uma revista de literatura foi realizada por MILLER em 1978 enfatizando o
efeito das doenças bucais na Qualidade de Vida da população. Um relatório do
Ministério da Saúde do Reino Unido mostra que em 1957 houve 520.000 dias de
ausência ao trabalho que foram ocasionadas por doenças bucais. Em 1968 o
Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido relatou que 1.000.000 de pessoas
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necessitavam de extrações dentárias com urgência. Segundo o autor, isso indicaria
mais de uma noite de desconforto.
REISINE, em 1984, realizou um trabalho associando a ausência ao trabalho
com os problemas bucais, o objetivo do mesmo era medir o impacto da doença
bucal. Determinou o efeito sociodemográfico, o status de Saúde Bucal e avaliou a
ausência ao trabalho como medida de efeito. Foram selecionados 2600
trabalhadores da região de Hartford e entrevistas foram realizadas visando
informações a respeito de seguro de saúde e cobertura de licença à doença e
ausência ao trabalho nos últimos 12 meses. Nos resultados obtidos constatou-se
que 25% relataram faltar ao menos uma vez ao trabalho por problemas bucais ou
por consulta odontológica, representando uma média de 1,7 horas sem trabalhar no
total e 6,2 horas sem trabalhar por empregado com doença bucal. Um dado
importante mostra que homens com mais de 50 anos, com 16 anos ou mais de
estudo, excelente higiene bucal, alta renda familiar, com benefícios de doença, visita
regular ao Cirurgião-Dentista, com um ou mais filhos e serviço odontológico
preventivo apresentavam-se com menos horas perdidas de trabalho do que os
demais. Fazendo uma comparação pode-se perceber que os trabalhadores que não
relataram visita regular ao dentista apresentaram o dobro de horas sem trabalhar e
os com pouca higiene bucal mostraram três vezes mais horas sem trabalhar em
comparação com os de ótima higiene bucal. Entre os trabalhadores jovens, casados,
com pouca percepção de saúde, alta renda, com atendimento curativo na última
visita ao Cirurgião-Dentista apresentam maior probabilidade para se ausentar do
trabalho por doenças bucais. A autora concluiu que o absenteísmo é maior que o
estabelecido pela United States National Health Survey; que a impossibilidade de
trabalhar não é um indicador sensível do impacto da doença bucal devido a sua
variação limitada sendo menor que um dia por ano; embora o impacto para doença
bucal seja insignificante, o impacto social da impossibilidade de trabalhar é grande,
uma vez que ao multiplicar o número de horas médias de trabalho pelo número de
empregados dos Estados Unidos isto resultaria em milhões de horas de
produtividade perdida por ano; constata-se que os trabalhadores com tratamento
odontológico preventivo faltam menos ao trabalho quando comparados aos
trabalhadores com tratamento odontológico curativo, sugerindo que o serviço
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odontológico preventivo pode apresentar uma relação custo/benefício melhor que o
custo associado ao tempo de trabalho perdido.
Em relação ao absenteísmo odontológico no Brasil a sua avaliação é devido
a não existência de guarda documental pertinente. Poucos são os dados tratados
estatisticamente para se aferir o número de dias perdidos de trabalho por razões de
absenteísmo odontológico. São escassas as informações tanto a respeito do ônus
econômico, que estas faltas podem acarretar, como também em relação à
insatisfação do trabalhador pela quebra do binômio saúde-trabalho (LIMA, 2001).
NARDI, em 2005, considera que, embora o Cirurgião-Dentista tenha
competência para atestar fatos odontológicos e suas consequências, desde 1966,
ela só foi estendida para os fins de justificação de falta ao trabalho nove anos depois
(NARDI, 2005).
MAZZILLI e CROSATO, em 2005, publicaram uma pesquisa com o objetivo
de investigar a prevalência, a incidência e o tempo médio de afastamento do
trabalho por motivos odontológicos, segundo as variáveis de interesse para a área
de saúde, realizados por grupo nosológico e de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. A coleta de dados foi
realizada no Departamento Médico da Secretaria Municipal da Administração de São
Paulo no período entre dezembro de 1996 e dezembro de 2000. Os resultados
indicaram maior prevalência sobre o gênero feminino, maior frequência na faixa
etária de 20 a 29 anos e os motivos principais foram: exodontias por via alveolar,
doenças da polpa e tecidos periapicais, doenças periodontais, transtornos das
articulações têmporomandibulares e exodontias de inclusos ou impactados. As
solicitações de afastamento do trabalho por motivo odontológico, na população
estudada, foram sensíveis, segundo o estudo em proporções, ao gênero e à faixa
etária. Condições agudas ou de pós-operatório foram as causas mais frequentes.
Condições crônicas representaram, no entanto, maior impacto no total de dias de
afastamento.
MAZZILLI (2003) diz que a ausência do funcionário ocasionada pelo estado
ou condição de saúde, dele próprio ou como acompanhante ou assistente de
qualquer de seus dependentes, pode ser entendida como absenteísmo. É a perda
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temporária da possibilidade ou da capacidade de trabalho, e ocasiona a ausência
física (parcial ou completa) do trabalhador em seu cotidiano laboral. Aumento de
problemas de gestão, diminuição de produtividade e eficiência, comprometimento do
mecanismo industrial e aumento de custos são alguns dos prejuízos causados pelo
absenteísmo, o aumento do passivo trabalhista pode ameaçar a saúde financeira
das empresas (SALES PERES et al., 2006).
SALES PERES, em 2006, afirma que os fatores odontológicos que
conduzem às ausências ao trabalho, têm despertado um progressivo interesse ao
setor público e privado, principalmente no que diz respeito ao momento econômico
em que a sociedade se encontra na atualidade, de competitividade e produtividade.
2.1.6 Presenteísmo
O presenteísmo é definido quando o funcionário vai trabalhar com alguma
doença e por causa disso seu rendimento e produtividade fica abaixo da média. À
medida que o interesse na relação entre a saúde do trabalhador e sua produtividade
vem crescendo, faz-se necessário desenvolver instrumentos para mensurar esta
perda de produtividade no trabalho relacionada com a saúde do trabalhador
(LOFLAND; PIZZI; FRICK, 2004). Apesar das dificuldades de mensuração da perda
de produtividade e a falta de um padrão métrico para avaliar o presenteísmo, foram
desenvolvidos uma serie de instrumentos para avaliar e diagnosticar o mesmo. Os
pesquisadores acreditam que a ciência de mensurar a perda de produtividade vem
fazendo grande progresso (OZMINKOSKI et al., 2004; GOETZEL et al., 2004).
Encontra-se na literatura nove definições para presenteísmo e todas tratam
da presença do trabalhador no seu local de trabalho, diferenciando-se apenas nas
causas que o provocam (JOHNS, 2010). Também possui sinônimos como “sickness
presence” que pode ser traduzido como “doença da presença” (VINGÅRD;
ALEXANDERSON; NORLUND, 2004), “sickness presenteeism” traduzido para
“doença do Presenteísmo” (HANSEN; ANDERSEN, 2008), “on-the-job produtivity
loss” significado “no trabalho com perda de produtividade” (SCHULTZ; EDINGTON,
2007) e “at-work produtivity loss” tendo a mesma tradução do anterior
(OZMINKOWSKI et al., 2004).
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Hemp, em 2004, relata que muitos empregadores não percebem isso, mas o
presenteísmo - perda de produtividade no trabalho devido a doença - pode ser muito
mais caro para as empresas do que os outros custos relacionados com a saúde.
Bank One concluiu, há alguns anos, quanto a repartição de custos médicos em uma
empresa. No diagrama abaixo, despesas médicas e farmacêuticas são gastos
atribuídos as reclamações de empregados para obtenção de tratamentos médicos e
medicamentos prescritos. Despesas com incapacidade e absenteísmo são as
compensações pagas quando os funcionários estão longe do trabalho. Despesas
com o presenteísmo, são estimativas baseadas no salário dos funcionários, são os
dólares perdidos pela redução da produtividade devido a doença.

Figura 1 - Custos em saúde para as empresas dos EUA em 2000 (Bank One).
Fonte - HEMP, 2004

Para demonstrar a importância do diagnóstico do presenteísmo, um trabalho
foi realizado mostrando a relação entre o mesmo e os diferentes tipos de um futuro
absenteísmo. A pesquisa foi feita em 2983 pessoas de meia idade durante um ano.
O presenteísmo foi avaliado com uma pergunta sobre a frequência de ir ao trabalho
mesmo estando doente no último ano. Os resultados obtidos foram favoráveis à
presença de presenteísmo antes do afastamento por motivos de doença, onde
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existe uma taxa elevada de presenteísmo associada a longos períodos de
afastamento por motivo de doença (15 dias) e curtos períodos de afastamento (1-3
dias). Nos homens houve uma associação significativa entre a presença de
presenteísmo e afastamento de longos períodos, sendo que nas mulheres houve
uma frequência maior de doença e índices positivos para ocorrência de
presenteísmo (JANSSENS et al., 2013).
O presenteísmo vem sendo pesquisado em grande escala na área de
enfermagem. UMANN, em 2012, realizou um trabalho utilizando 129 enfermeiros
hospitalares em Santa Maria, sendo ele descritivo, transversal, com abordagem
quantitativa. Foi utilizado o instrumento WLQ para a mensuração do presenteísmo,
sendo que sua adaptação cultural e validação já conclusa para a língua portuguesa
brasileira (SOÁREZ et al., 2007). Após a aplicação do questionário de limitações no
trabalho, foi feita a análise estatística dos dados com o software Statistical Package
for the Social Science (SPSS). Constatou-se que 75% dos enfermeiros entrevistados
possuíam índice de produtividade perdida em até 4,84%. O domínio que apresentou
maior limitação entre os profissionais foi à demanda física. O presenteísmo
correlacionou-se diretamente com a realização de tratamento de saúde, ocorrência e
número de faltas, e indiretamente ao tempo de trabalho na unidade. Por fim
concluiu-se que existe influência de fatores do trabalho ou individuais na
produtividade do indivíduo (UMANN, 2012).
Na literatura existem diversos trabalhos relacionados ao absenteísmo por
causas

odontológicas,

porém

o

presenteísmo,

também

conhecido

como

absenteísmo do tipo II (REISINE,1984) apesar de sua ocorrência ser rotineira,
especialmente quanto às causas odontológicas, continua desconhecido e de difícil
mensuração.
O absenteísmo tipo II caracteriza uma das principais causas de baixa
produtividade nas empresas públicas e privadas, sendo um dos relevantes fatores
predisponentes dos acidentes de trabalho (MAZZILLI, 2003).
Entre os sintomas mais comuns do presenteísmo estão as dores de cabeça,
nas costas, musculares, depressão, insônia e distúrbios gástricos, mas o principal é
o estresse. A situação pode perdurar por semanas ou meses. Com isso, a empresa
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perde produtividade e o trabalhador, tomado pelo desânimo, com nível de estresse
alto,

sofre

as

consequências

físicas

e

emocionais,

podendo

influenciar

negativamente toda a equipe e até mesmo colocar a sua saúde em risco. Este é um
problema que ocorre atualmente dentro das empresas e que tem chamado a
atenção daqueles que atuam na área de Gestão de Pessoas (MIDORIKAWA, 2000;
MAZZILLI, 2003).
Existem diversos problemas bucais que podem provocar o presenteísmo,
como a própria dor de dente por motivos de cárie, problemas de canais e traumas.
Há também o bruxismo (ranger os dentes) e problemas na ATM (articulação têmporo
mandibular) muitas vezes responsáveis por dores de cabeça, no ouvido e até
mesmo na coluna cervical. Dentes infeccionados ou com problemas periodontais
(sangramentos na gengiva, associados ou não à perda óssea), que além da dor
local, podem causar diversos problemas de ordem geral como artrite, problemas
musculares, problemas no coração (endocardite bacteriana) entre outras.
Embora o estudo do presenteísmo seja relativamente atual, já existe na
literatura 17 instrumentos de pesquisa que avaliam o absenteísmo e/ou
presenteísmo e suas implicações no contexto do trabalho e na saúde do trabalhador
(MATTKE et al., 2007).

2.2 Viés metodológico
2.2.1 Metodologia de Desenvolvimento de questionários
Existe na literatura algumas orientações para a elaboração de um
instrumento de pesquisa, uma delas é a de BENSON e CLARK (1982) e de DAVIS
(1996), que descreveram guias complementares com fases e passos específicos
para o desenvolvimento de um instrumento de avaliação. Uma literatura de apoio
chamada Research Methods Knowledge Base desenvolvido por TROCHIM em
2008, fornece toda informação necessária para a elaboração de uma pesquisa e
seus instrumentos.
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Para o desenvolvimento de um instrumento de pesquisa TROCHIM mostra a
inter-relação entre os aspectos teóricos e práticos que devem ser tomados em uma
pesquisa, em analogia à filosofia Yin e Yang (Figura 1). O lado esquerdo da figura
refere-se a teoria e o lado direito a prática da mesma. O centro da figura liga a
introdução teórica da pesquisa da esquerda com questões práticas que devem ser
formulado na pesquisa a direita. As 4 questões da esquerda descreve os quatro
tipos de validação da pesquisa. Observa-se que a validação assegura uma teoria
unificada que vale como critério de uma boa pesquisa. A cada 4 questões do lado
esquerdo ,que é a área prática da pesquisa, corresponde com um tipo de validação.
Nota-se que a validação externa implica que a teoria pode ser generalizada com o
resultado. Na correspondente área prática apresenta que a metodologia da
amostragem indica como realizar uma amostragem e se ela pode ser generalizada.

Figura 2 - O Yin-Yang de uma pesquisa.
Fonte - TROCHIM, 2008

As etapas foram divididas em 4 fases: fase I de planejamento, fase II de
construção, fase III de avaliação quantitativa e fase IV de validação. Cada fase
possui passos a serem seguidos, alguns deles podem ser facultativos, sendo que os
demais são obrigatórios.
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Fase I – Planejamento
1 - Determinar o propósito do teste e os grupos de interesse, identificar e
definir o domínio do teste;
2 - Revisar a literatura sobre o constructo ou variável de interesse, fazer
questões semi-abertas ao grupo de interesse (facultativo), interpretar
os comentários (facultativo);
3 - Escrever os objetivos, selecionar o formato dos itens.
Fase II – Construção
4 - Desenvolver tabelas de especificações, treinar a escrita dos itens,
escrever o conjunto de itens,
5 - Validação de conteúdo, avaliação qualitativa pelos juízes (facultativo);
6 - Desenvolver novos itens ou revisar.
Fase III – Avaliação Quantitativa
7 - Preparar o instrumento para o primeiro teste piloto, primeiro teste
piloto, entrevistar indivíduos;
8 - Calcular confiabilidade, rodar a análise dos itens;
9 - Revisar o instrumento e preparar para segundo teste piloto.
Fase IV – Validação
10 - Segundo teste piloto, rodar a análise dos itens;
11 - Repetir os passos 9 e 10 quanto for necessário;
12 - Começar a validação, aplicar para validação dos dados;
13 - Continuar a validação.
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Figura 3 - Fluxograma para desenvolvimento de instrumentos de avaliação.
Fonte - Adaptado de BENSON & CLARK, 1982 (FARIA, 2009)

Quadro 2 – Passos para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação.

Fonte - Adaptado de DAVIS, 1996 (FARIA, 2009)
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Segundo SUPO (2013) para validar um instrumento de pesquisa, algumas
etapas devem ser seguidas:
1-

Revista da literatura: realizar uma revista da literatura para ver se já
existem instrumentos em outros países que mensurem o conceito
desejado e verificar se ele está plenamente, parcialmente ou não
definido. Esta etapa tem como característica principal fornecer o
conhecimento e embasamento teórico para a validação de conteúdo de
um novo instrumento.

2-

Explorar o conceito: quando o conceito está parcialmente ou não
definido faz-se necessário construir um novo instrumento cujo conteúdo
alcance o constructo. Um dos tipos de exploração citado pelo autor é a
consulta de especialistas sobre o conceito.

3-

Elaborar uma lista dos temas: da exploração sobre os especialistas
identifica-se palavras chaves que possam ajudar a definir o conceito
estudado e a seguir listar e agrupar com conceitos identificados.

4-

Formular os itens: o item de um instrumento de pesquisa é um
enunciado ou frase que se escreve de uma forma interrogativa ou
afirmativa, constituindo o corpo fundamental do instrumento a ser
desenvolvido.

5-

Seleção de juízes e especialistas: os juízes revisaram os itens de
acordo com a sua suficiência, pertinência e clareza da lista de itens.
Com as sugestões dos especialistas deve-se decidir se alguns itens
serão eliminados, embora nenhuma propriedade métrica não tenha
sido avaliada.

6-

Aplicar teste piloto: depois de depurados os itens conformes as etapas
anteriores, estabelece-se as propriedades métricas e identifica-se a
idoneidade do instrumento, efetuando a analise quantitativa para
avaliar as propriedades métricas através de métodos estatísticos.

7-

Avaliar a consistência: realizar as validações interna e externa.
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8-

Redução dos itens: com a utilização das respostas da primeira prova
piloto, pode-se reduzir ainda mais o número de itens, caso o índice de
consistência interna (alfa de Cronbach ou KUDER-RICHARSON (KR20) for superior a 0,8. Se a intensão é reduzir um número determinado
de itens, deve-se ordenar o índice de correlação do item com a
pontuação total, em ordem decrescente e eliminar o número de itens
desejados no final da lista (menores índices de correlação). Se após a
redução o alfa de Conbrach estiver abaixo 0,8,

uma nova lista

decrescente de acordo com a variância dos itens deve ser realizada,
para elevar essa pontuação. Caso o alfa de Conbrach permaneça
abaixo de 0,8, é necessário que os itens que tenham menor variância
sejam reformulados, para que ocorra o aumento do mesmo.
9-

Redução das dimensões: uma dimensão é um agrupamento de itens
para ampliar o conceito estudado. Um instrumento deve ter várias
dimensões e cada uma terá vários itens. Na busca da consistência
interna, deve-se relacionar a pontuação dos itens com pontuação total,
e também a correlação dos itens em relação a dimensão no qual ele
pertence. O procedimento é o mesmo realizado anteriormente para
todos os itens. O procedimento estatístico que permite reduzir as
dimensões é denominado de análise fatorial, podendo ser exploratória
ou confirmatória. A análise fatorial exploratória é usada quando não se
tem as dimensões formadas. Seus resultados estatísticos sugerem o
agrupamento dos itens e estabelecer um título ou um conceito que
melhor defina o conjunto de itens. Os itens de uma dimensão não
possuem apenas correlações matemáticas, mas também correlação
conceitual.

Na

análise

confirmatória

os

itens

são

agrupados

teoricamente e a matemática ira confirmar se o item deve permanecer
neste grupo, se deve ir para outro grupo ou mesmo se deve ser
eliminado na construção do instrumento.

Revista da Literatura 43

10- Identificar um critério: Com o resultado final da construção de um
instrumento, uma análise de comparação deve ser realizada numa
mesma população, verificando se os resultados de outros instrumentos
existentes são consistentes. Para realizar este estudo, identifica-se um
critério de comparação, e esta etapa se denomina validação externa ou
validação de critério. Quando o conceito está plenamente definido
existe uma prova padrão, também chamada de “gold standart”. Quando
o conceito está parcialmente definido, deve-se utilizar os conceitos dos
outros instrumentos encontrados através da revista da literatura e
aplica-lo em uma mesma população. Quando o conceito não está
definido, é necessário o desenvolvimento de uma pesquisa incipiente
em busca de um critério, através da correlação com a evolução dos
resultados.

Figura 4 - Desenvolvimento de um instrumento.
Fonte - SUPO, 2013
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2.2.2 Constructo presenteísmo
Para elaboração de um novo instrumento de pesquisa, primeiramente é
necessário à análise do constructo, que é definido por GUYATT e colaboradores
(1993) como sendo uma noção derivada teoricamente do objeto de estudo.
Estabelece-se a priori um modelo e estrutura teórica, que representa uma
compreensão do que os investigadores estão tentando investigar ou medir.
KÖCHE (1985), redigindo sobre metodologia científica, relata que o
pesquisador “inventa” uma explicação científica no plano teórico e, a seguir, com
intenção de lhe atribuir valores de verdade fatual, submete sua explicação a testes
de falseabilidade. Trabalha com teorias e hipóteses que inter-relacionam variáveis,
as quais são expressas sob a forma de conceito. Assim, conceitos são “palavras que
expressam a abstração intelectualizada da ideia de uma coisa ou fenômeno
observado”. Ainda afirma que a ciência proporciona a conceitualização da realidade.
Os conceitos com que ela opera chamam-se constructos. Os constructos são
adotados ou inventados conscientemente com um significado específico. Conceito e
constructo significam quase a mesma coisa. A diferença está em que o constructo
possui um significado construído intencionalmente a partir de um marco teórico,
devendo ser definido de tal forma, que permita ser delimitado, traduzido em
proposições particulares, observáveis e mensuráveis.
KÖCHE ainda demonstra que o objetivo do constructo é fazer com que não
haja ambiguidade no referencial empírico dos conceitos utilizados pela comunidade
de pesquisadores. Com o constructo, todos os pesquisadores atribuirão a mesma
significação aos mesmos conceitos, tornando-se claros e específicos. Dessa forma,
pode a ciência, no nível empírico, elaborar os testes intersubjetivos de que
necessita.
O conceito de presenteísmo vem evoluindo de maneira mais significativa nos
últimos anos. Apesar de ter o início dos estudos a seu respeito na década de 1950,
apenas a partir dos anos 1990 é que começou a demonstrar maior relevância de
estudo e passou a ser observado com maior ênfase nas organizações. FLORESSANDI (2006) diz que essa ênfase se deu em razão das altas taxas de desemprego
que geravam sentimentos de insegurança quanto à estabilidade e permanência dos
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trabalhadores em seus empregos. O medo de serem demitidos fazia com que
permanecessem no trabalho mesmo doentes.
CALZARETTA (2007) demonstra que o presenteísmo é um neologismo
criado para indicar o oposto ao absenteísmo. Refere-se metaforicamente a “estar
presente no trabalho, mas sem trabalhar”. Para este autor, o presenteísmo é
socialmente construído, se expressa nas interações sociais e está associado a
fatores biopsicossociais que afetam o desempenho do trabalhador.
Ao investigar a origem do termo presenteísmo, FLORES-SANDI (2006) diz
que ela foi cunhada por COOPER, psicólogo especialista em Administração
Organizacional da Universidade de Manchester, Reino Unido. Este autor defende
que o presenteísmo é entendido como o processo de o trabalhador estar presente
no local de trabalho, mesmo doente. Destaca que a principal consequência é perda
de produtividade, frente ao esforço do indivíduo em manter-se no trabalho mesmo
sem condições de saúde.
Ainda na evolução do conceito de presenteísmo, pode-se observar que são
divididos em dois aspectos, sendo que o primeiro abrange uma visão relacionada à
saúde ocupacional, mais contemplada na Europa (OGATA, 2008). Essa visão se
refere ao fato de o empregado permanecer trabalhando mesmo doente
(YAMASSHITA, ARAKITA, 2006; DEW et al., 2005; LOWE, 2002; SANDERSON et
al., 2006; PILETTE, 2005; LEVIN-EPSTEIN, 2005; BARRETO, 2003).
Continuando na mesma visão, LEVIN-EPSTEIN (2005) defende o fato de o
empregado permanecer no trabalho mesmo doente e contribui com esse
entendimento, caracterizando-o como perda de produtividade que ocorre quando os
empregados apresentam desempenho abaixo da média devido a qualquer tipo de
doença, ou seja, é um fenômeno de ocorrência comum, em que muitos empregados
trabalham com dores nas costas, alergias, artrite e outras doenças como as de
caráter

odontológico,

que

podem

prejudicar

seu

próprio

desempenho

e

produtividade. BARRETO (2003) corrobora com essa concepção indicando que o
indivíduo trabalha mesmo doente por medo de ser demitido, o que aumenta a
dependência em relação a organização, fazendo com que trabalhe silenciando sua
dor.
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O segundo aspecto proposto por OGATA (2008) é mais utilizado nos
Estados Unidos e está relacionado às condições que afetam negativamente a
produtividade do trabalhador, assumindo uma visão de caráter individualista. Essa
concepção de presenteísmo se refere ao fato de o indivíduo estar presente no
trabalho, mas com sua capacidade de produzir reduzida (BURTON et al., 2005;
MATTKE et al., 2007; SANDERSON et al., 2006; UEGAKI et al., 2007; STEVENS,
2005; UMANN, 2012; GRAVITOL, 2008, CULLEN; MACLAUGHLIN, 2006). Desta
forma, UMANN (2012) ainda expõe que este fenômeno se caracteriza pelo
empregado estar presente em seu ambiente de trabalho, porém realiza suas
atividades inerentes às suas funções de modo não produtivo, ou seja, não
apresentam bom desempenho por problemas de ordem física ou emocional, que
podem ou não estar relacionadas ao ambiente de trabalho. Nessa concepção
aponta-se a possibilidade de outros fatores estarem envolvidos a perda de
produtividade, não apenas a presença de doença, como problemas sociais,
dificuldades

no

ambiente

de

trabalho,

problemas

características ao mercado de trabalho, questões culturais.

familiares,

condições

3 OBJETIVO
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3 OBJETIVO

3.1 Objetivo geral
Este trabalho tem como objetivo realizar uma revista da literatura sobre os
instrumentos de pesquisa utilizados para avaliar e mensurar a perda de
produtividade no trabalho devido ao presenteísmo.

3.2 Objetivos específicos:
1.

Explorar o conceito do constructo presenteísmo;

2.

Analisar e descrever os instrumentos de pesquisa existentes na
literatura que avaliam e mensuram a perda de produtividade devido ao
presenteísmo;

3.

Identificar e selecionar nestes instrumentos os itens de interesse;

4.

Adaptar os itens selecionados sobre o presenteísmo para Saúde Bucal.

4 METODOLOGIA

Metodologia 53

4 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa
sobre a perda de produtividade do trabalhado causada pelo presenteísmo. Este tipo
de pesquisa tem como finalidade aumentar a familiaridade do pesquisador com um
ambiente, ou fenômeno, a fim de desenvolver pesquisas futuras mais precisas ou
modificar e clarificar conceitos (MARCONI; LAKATOS, 1990).
Diante do exposto anteriormente, no que se refere à metodologia de
desenvolvimento de questionários, o presente estudo compreenderá aos primeiros
passos metodológicos necessários para a construção de um instrumento de
pesquisa que irá avaliar e mensurar a perda de produtividade nas organizações
devido ao presenteísmo odontológico.

4.1 Revista da literatura
A revista da literatura se deu a partir de pesquisas nas bases de dados:
Lilacs via Bireme com o descritor [absenteísmo] e as palavras [produtividade] e
[saúde do trabalhador] e resultando um total de 13 artigos e selecionados 3 artigos
pelo título. Também foi feita a busca na base de dados Medline via Bireme com o
descritor [absenteeism] combinado com as palavras [productivity] e [occupational
health], dando um resultado de 107 artigos, sendo que apenas 17 foram
selecionados pelo título. Na base de dados Pubmed, foi utilizado o mesmo descritor
e combinação de palavras, resultando 310 artigos, dos quais 27 foram selecionados
pelo título.
Mesmo a palavra [presenteísmo] não sendo atribuída ao dicionário da língua
portuguesa e não estando presente nos descritores em ciências de sáude, foi
utilizada nas mesmas bases de dados e combinada com a palavra [questionário]; o
mesmo foi feito com as palavras em inglês.
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Os artigos de língua inglesa, portuguesa e espanhola foram selecionados
pelo título e pelo resumo de acordo com a proposta temática de estudo. Aqueles
considerados de interesse foram recuperados e lidos integralmente.
Para que o instrumento fosse incluído no trabalho, alguns critérios foram
observados, como os tipos de medida de produtividade, que teria como finalidade a
mensuração do absenteísmo e/ou presenteísmo ou incapacidade e/ou instabilidade
no trabalho causada por doença. Instrumentos de avaliação de doenças e como ela
afeta nas atividades diárias foram excluídos do estudo, pois não mensuram
produtividade no trabalho, do mesmo modo, instrumentos focados em custos de
produtividade não relacionado exclusivamente a doença também foram excluídos.

4.2 Analise dos instrumentos e seleção dos itens de interesse para adaptação
Todos os instrumentos encontrados na literatura foram selecionados para
análise e expostos em uma tabela. A tabela foi composta pelos itens: sigla do
instrumento, autor, ano, instituição, país, doença analisada pelo instrumento (geral
ou específica), medidas de produtividade (absenteísmo e/ou presenteísmo),
descrição do questionário e se possui tradução na língua portuguesa.
Foram escolhidos para adaptação em Saúde Bucal apenas os instrumentos
traduzidos para a língua portuguesa. Estes questionários já passaram por adaptação
transcultural, sendo assim, suas propriedades psicométricas são adequadas e
fornecem uma boa confiabilidade ao instrumento.
Apenas os itens relacionados ao presenteísmo foram selecionados para a
adaptação em saúde bucal.
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5 RESULTADOS

5.1 Análise dos instrumentos de pesquisa
Na revista da literatura realizada no presente trabalho foram encontrados 25
instrumentos de pesquisa que avaliam a produtividade no trabalho, sendo que as
medidas mais comumente utilizadas para avaliação de perda de produtividade são o
absenteísmo e o presenteísmo, e em seguida temos as medidas de instabilidade e
incapacidade no trabalho. Do total de instrumentos incluídos na pesquisa, 72% tem
o absenteísmo e o presenteísmo como medida para perda de produtividade no
trabalho causada por doença e apenas 28% avaliavam unicamente o presenteísmo,
faz parte deste grupo os seguintes instrumentos: QQ, RA-WIS, SAHAPS, SPS,
WBA-P. Percebe-se que ainda são poucos instrumentos de pesquisa que avaliam a
perda de produtividade unicamente pela presença do presenteísmo, apenas 5
instrumentos possuem este fenômeno como medida única.
De acordo com o ano em que o instrumento foi desenvolvido, nota-se a
predominância no período de 2001-2005, com 52% do resultado, em seguida o
período de 1996-2000 com 24% e por último o período de 2006-2010 (4%), e 12%
igualaram entre os períodos de 1990-1995 e 2011-2014. Diante desses dados,
observa-se que a década passada possui uma maior produção e interesse em
pesquisas que avaliam e mensuram perda de produtividade por motivos de saúde
através do absenteísmo e presenteísmo.
Apenas cinco países do globo possuem estudos de desenvolvimento de
instrumentos de pesquisa que mensuram a perda de produtividade através do
presenteísmo causado por doença. Pode-se perceber que a maior quantidade de
estudos está concentrada nos EUA, contendo um total de 19 instrumentos. Com
uma diferença expressiva, a Holanda aparece em segundo lugar contendo 2
instrumentos e o Canadá, Inglaterra e Suíça possuem 1 instrumento cada. Porém
isto não quer dizer que não há estudos em outros países, pois alguns desses
instrumentos foram traduzidos e validados em outras línguas, e utilizados para
pesquisas, porém o interesse desse estudo era analisar o local de elaboração dos

58 Resultados

questionários, pois a cultura e o ambiente influenciam diretamente na forma de
medir.
Os instrumentos podem ser classificados como gerais, mensuram problemas
de saúde em geral, podendo ser dor, doenças crônicas entre outras, e doenças
específicas, que mensuram apenas uma única doença. Observa-se que 20 dos
instrumentos incluídos na pesquisa são classificados como gerais e apenas 5
instrumentos são específicos, 2 estão relacionados a enxaqueca, e os outros
avaliam a hepatite, artrite reumatoide e angina. Este resultado confirma que não há
na literatura instrumentos de pesquisa ou questionários que avaliem a perda de
produtividade causada pelo presenteísmo por motivos odontológicos.
Analisando o período em que os itens dos questionário se referem,
denominados “recall period”, como por exemplo: “responda de acordo com suas
experiências de trabalho nos últimos 30 dias”, percebe-se uma grande diferença
entre os instrumentos, sendo que 38% analisam as últimas 4 semanas, 17% as
últimas 2 semanas e o último mês, 12% na última semana e com 4% analisam os
últimos 12 meses, neste exato momento, episódio mais recente e um dia atrás. Este
período de análise está presente em todos os itens dos questionários, e ele está
diretamente ligado ao que se pretende medir de acordo com o domínio.

Gráfico 1- Análise do ano de desenvolvimento dos instrumentos.
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Gráfico 2 - Relação entre o número de instrumentos existentes por país.

Gráfico 3 - Classificação dos instrumentos como gerais e específico.
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Gráfico 4 - Análise de acordo com o “recall period”.
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Quadro 3 - Análise dos instrumentos de pesquisa incluídos na pesquisa.
“Recall
Descrição
Period”
Nas últimas 17 itens, 7 apêndices,
4 semanas
autopreencimento
Parte 1 questões
gerais, parte 2
No último
questões específicas a
mês
doenças, tempo de
conclusão 5 min.
25 questões, papel,
Na última
autopreenchimento,
semana
tempo de conclusão 5
min.
23 questões, papel,
Nas últimas autopreenchimento,
2 semanas tempo de conclusão
10-15 min.
Um ano
atrás, nas
últimas 4
35 questões, papel,
semanas,
autopreenchimento.
nos últimos
30 dias
Agora, nos
últimos 12
Parte 1 possui 31
meses, nas
questões, Parte 2
últimas 4
possui 16 questões
semanas.

Sigla

Autor

Ano

Instituição

País

Doenças

Medidas

ALWQ

Lerner

1998

New England
Medical Center

EUA

Específico Angina

Absenteísmo/
Presenteísmo

EHC

Brocato

2000

Employer Health
Coalition

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

1997

NY State Psychiatric
Institute/Pfizer

EUA

Geral, voltado
aos efeitos da
depressão e
ansiedade

Absenteísmo/
Presenteísmo

Holanda

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo
Produção não
remunerada.

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo
Acidente no
trabalho

EUA

Geral, validado
para
mononucleose
infecciosa

Absenteísmo/
Presenteísmo

Horas
perdidas
por dia.

9 questões, auto
administrado, papel.

N

Geral

Absenteísmo,
Presenteísmo
desempenho no
trabalho

Na última
semana

27 questões em 6 subescalas, papel,
autopreenchimento

N

EWPS

Endicott

HLQ

Van Roijen

1995

Erasmus University
Rotterdam Institute
for Medical
Technology

HQWP

Huang

2008

Georgia Institute of
Technology

2003

Department of Health
Care Policy, Harvard
Medical School

2003

College of
Pharmacy, University
of Michigan

HPQ

HRPQ-D

HWQ

Kessler

Kumar

Shikiar

2001

GlaxoSmithKline

EUA

Tradução
N

N

N

N

N

S
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Quadro 3 - Análise dos instrumentos de pesquisa incluídos na pesquisa. (continuação)
Sigla

Autor

Ano

MHPQ

Kessler

2003

MWPLQ

Lerner

1999

OT

Ostherhaus

1992

PRODISQ

Koopmanscha
p

2005

QQ

Brouwer

1999

Instituição
WHO, Harvard
Medical School Department of Health
Care Policy/John D.
and Catherine T.
MacArthur
Foundation
New England
Medical
Center/Merck
GlaxoSmithKline
Institute for Medical
Technology
Assessment (iMTA),
Erasmus Medical
Centre
Erasmus University
Rotterdam Institute
for Medical
Technology

País

Doenças

Medidas

EUA

Geral

Absenteísmo,
Presenteísmo
informação
sobre o evento
crítico

EUA

Específico –
Enxaqueca

Absenteísmo/
Presenteísmo

EUA

Específico –
Enxaqueca

Absenteísmo/
Presenteísmo

Holanda

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo
custos

Holanda

Geral

“Recall
Period”

Descrição

Na última
30 itens, tempo de
semana e
conclusão 20 minutos
nas últimas
por telefone
4 semanas
Episódio
mais
recente
Nas últimas
4 semanas

Tradução

N

23 questões, papel,
autopreenchimento

N

12 questões, papel,
autopreenchimento

N

-

-

N

Presenteísmo

1 dia atrás

5 questões

N

2003

University of Leeds

Inglaterra

Específico –
Artrite
reumatóide

Presenteísmo

-

-

N

SAHAPS

Koopman e
Pelletier

2000

American Health
Association (AHA)
and Merck
Pharmaceuticals

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

No ultimo
mês

42 intens, papel, 7-10
min

N

SPS

Koopman

2002

American Health
Association

EUA

Geral

Presenteísmo

Nas últimas
4 semanas

32 questões (SPS-32)
ou 6 questões (SPS6), autopreenchimento

S

UHI

McHutchinson

2001

Scripps Clinic and
Research
Foundation

EUA

Específico –
Hepatite

Absenteísmo/
Presenteísmo

Nas ultimas
4 semanas

3 questões,
autopreenchimento

N

RA-WIS

Gilworth
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Quadro 3 - Análise dos instrumentos de pesquisa incluídos na pesquisa. (continuação)
Sigla

Autor

Ano

VOLP

Zhang

2011

WBA-P

Prochaska

2011

WHI

Stewart

Instituição
Centre for Health
Evaluation and
Outcome Sciences,
St Paul's Hospital,
Vancouver, British
Columbia
University of Rhode
Island

País

“Recall
Period”

Descrição

Tradução

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

Agora

Versão longa: 36
questões, Versão
curta: 15 e 6 questões,
baseline questionário

N

Geral

Presenteísmo

-

-

N

Doenças

Medidas

Canadá

EUA

2003

The Advance PCS
Center for Work and
Health

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

WHODAS
2.0

Üstün

2010

World Health
Organizagion

Suíça

Geral

Presenteísmo
Incapacidade

WLQ

Lerner

2001

New England
Medical Center

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

WPAI

Reilly

1993

Reilly Associates, UT
Medical Branch at
Galveston, SanofiAventis

WPI

Burton

1999

BankOne

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

WPSI

Goetzel

2003

Institute for Health
and Productivity
Studies at Cornell

EUA

Geral

Absenteísmo/
Presenteísmo

46 questões via
computadormonitorada por
telefone, tempo 15 min
Versões de 36, 12 e
Nos últimos
12+24 questões,
30 dias
autopreenchimento ou
entrevista, 5 à 20 min
Nas últimas
25 questões de
2e4
autopreenchimento
semanas
6 questões (gerais), 9
questões (específicas);
Nas últimas
papel,
semanas
autopreenchimento,
administrado por
entrevista
Objetivo para índice de
desempenho em
telefonistas de
atendimento ao cliente
Nos últimos
12 meses,
22 itens, 66 perguntas
3 meses, 4
no máximo
semanas, e
2 semanas
Nas últimas
2 semanas

N

N

S

S

N

N
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5.2 Seleção e adaptação dos itens
Os instrumentos HPQ, SPS-6, WLQ-8 e WPAI são os únicos traduzidos em
português, por este motivo foram escolhidos para a seleção de itens que mensuram
a perda de produtividade devido ao presenteísmo, em seguida esses itens serão
adaptados para Saúde Bucal.
Quadro 4 – Questões selecionadas e adaptadas do instrumento HPQ

Instrumento HPQ
Versão Original
As perguntas seguintes dizem respeito
ao tempo gasto durante seu horário de
trabalho nas últimas 4 semanas (28
dias). Assinale, para cada pergunta, a
resposta que mais se a próxima do que
ocorreu.
... sempre
...frequentemente
...ás vezes
... raramente
... nunca

Versão Adaptada

Com que frequência você percebeu que
não estava trabalhando com o devido
cuidado?

As perguntas seguintes dizem respeito
ao tempo gasto durante seu horário de
trabalho nas últimas 4 semanas (28
dias). Assinale, para cada pergunta, a
resposta que mais se a próxima do que
ocorreu, devido aos seus problemas
bucais.
... sempre
...frequentemente
...ás vezes
... raramente
... nunca
Com que frequência você percebeu que
não estava trabalhando com o devido
cuidado?

Com que frequência a qualidade do seu
trabalho foi inferior ao esperado?

Com que frequência a qualidade do seu
trabalho foi inferior ao esperado?

Com que frequência você não se
concentrou o suficiente no trabalho?

Com que frequência a qualidade do seu
trabalho foi inferior ao esperado?

Com que frequência seus problemas de
saúde limitaram o tipo ou o volume de
trabalho que você conseguiu realizar?

Com que frequência seus problemas de
saúde bucal limitaram o tipo ou o volume
de trabalho que você conseguiu realizar?
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Quadro 5 - Questões selecionadas e adaptadas do instrumento SPS-6

Instrumento SPS-6
Versão Original

Versão Adaptada

Por favor, descreva suas experiências no
trabalho nos últimos 30 dias. Essas
experiências
podem
ter
sido
influenciadas por diversos fatores
pessoais e do ambiente e alteradas ao
longo do tempo. Para cada afirmativa
abaixo, escolha uma única resposta que
melhor retrata seu grau de concordância
ou discordância, considerando suas
experiências de trabalho nos últimos 30
dias.
Por favor, utilize a seguinte escala:
... Eu discordo totalmente
... Eu discordo parcialmente
... Não concordo nem discordo
... Eu concordo parcialmente
... Eu concordo totalmente

Por favor, descreva suas experiências no
trabalho nos últimos 30 dias. Essas
experiências
podem
ter
sido
influenciadas por diversos fatores
pessoais e do ambiente e alteradas ao
longo do tempo. Para cada afirmativa
abaixo, escolha uma única resposta que
melhor retrata seu grau de concordância
ou discordância, considerando suas
experiências de trabalho nos últimos 30
dias.
Por favor, utilize a seguinte escala:
... Eu discordo totalmente
... Eu discordo parcialmente
... Não concordo nem discordo
... Eu concordo parcialmente
... Eu concordo totalmente

Devido ao meu (problema de saúde)* foi
muito mais difícil lidar com o estresse no
meu trabalho.

Devido ao meu (problema de saúde
bucal)* foi muito mais difícil lidar com o
estresse no meu trabalho.

Apesar do meu (problema de saúde)*,
consegui terminar tarefas difíceis no meu
trabalho.

Apesar do meu (problema de saúde
bucal)*, consegui terminar tarefas difíceis
no meu trabalho.

Devido ao meu (problema de saúde)*,
não pude ter prazer no trabalho.

Devido ao meu (problema de saúde
bucal)*, não pude ter prazer no trabalho.

Eu me senti sem ânimo para terminar
algumas tarefas no trabalho, devido ao
meu (problema de saúde)*.
No trabalho consegui me concentrar nas
minhas metas apesar do meu (problema
de saúde).
Apesar do meu (problema de saúde)*,
tive energia para terminar todo o meu
trabalho.

Eu me senti sem ânimo para terminar
algumas tarefas no trabalho, devido ao
meu (problema de saúde bucal)*.
No trabalho consegui me concentrar nas
minhas metas apesar do meu (problema
de saúde bucal).
Apesar do meu (problema de saúde
bucal)*, tive energia para terminar todo o
meu trabalho.
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Quadro 6 - Questões selecionadas e adaptadas do instrumento WLQ-8

Instrumento WLQ-8
Versão Original

Versão Adaptada

Trabalhar as horas que me são
solicitadas.

Trabalhar as horas que me são
solicitadas, mesmo estando com
problemas bucais.

Concentrar-se no trabalho

Concentrar-se no trabalho, mesmo
estando com problemas bucais.

Desenvolver a quantidade de trabalho
que me é solicitada.
Sentir que devia ter feito aquilo que sou
capaz de fazer.

Desenvolver a quantidade de trabalho
que me é solicitada, mesmo estando
com problemas bucais.
Sentir que devia ter feito aquilo que sou
capaz de fazer, sem me influenciar pelos
problemas bucais.

Quadro 7 - Questões selecionadas e adaptadas do instrumento WPAI-GH

Instrumento WPAI-GH
Versão Original
As próximas perguntas se referem aos
últimos sete dias, sem incluir o dia de
hoje.

Versão Adaptada

As próximas perguntas se referem aos
últimos sete dias, sem incluir o dia de
hoje.
Durante os últimos sete dias, quantas
Durante os últimos sete dias, quantas
horas você perdeu de trabalho devido
horas você perdeu de trabalho devido
aos seus problemas de saúde?
aos seus problemas de saúde bucal?
Durante os últimos sete dias, até que
Durante os últimos sete dias, até que
ponto seus problemas de saúde bucal
ponto seus problemas de saúde
afetaram sua produtividade enquanto
afetaram sua produtividade enquanto
estava trabalhando? Responder em uma estava trabalhando? Responder em uma
escala de 0 a 10.
escala de 0 a 10.
Durante os últimos sete dias, até que
Durante os últimos sete dias, até que
ponto seus problemas de saúde
ponto seus problemas de saúde bucal
afetaram sua capacidade de realizar
afetaram sua capacidade de realizar
suas atividades diárias normais não
suas atividades diárias normais não
relacionadas ao trabalho? Responder
relacionadas ao trabalho? Responder
em uma escala de 0 a 10.
em uma escala de 0 a 10.

6 DISCUSSÃO
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6 DISCUSSÃO

6.1 Conceito de Presenteísmo (constructo)
A conceituação do presenteísmo é tão complexa quanto o conceito de
qualidade de vida, que vem sendo debatida a décadas e ainda não encontraram um
consenso satisfatório. Ele abrange desde crescimento econômico até crescimento
social e possui vários indicadores como mortalidade infantil, esperança de vida, taxa
de evasão escolar, nível de escolaridade, taxa de violência, saneamento básico,
nível de poluição, condições de moradia e trabalho, lazer entre outras. Este é um
olhar objetivo, visto e analisado por indicadores, porém faz-se necessário e
fundamental avaliar a opinião do individuo sobre sua própria vida, e neste caso fazse a análise subjetiva do constructo, o que acontece com o presenteísmo, sua
subjetividade é avaliada e mensurada através da auto percepção dos indivíduos
trabalhadores, já que não possui indicadores acessíveis e de fácil mensuração.
O presenteísmo vem sendo analisado como um indicador de perda de
produtividade, e pode estar relacionado com problemas familiares, questões
culturais, ambiente de trabalho, problemas sociais e problemas com a saúde, este
conceito mais ampliado vem sendo defendido pelos pesquisadores dos Estados
Unidos da América, que possuem o maior número de publicações sobre este
fenômeno. Este é um conceito mais atual e abrangente.
Ao analisar a origem do termo presenteísmo, nota-se o prefixo “presente”,
que se refere ao tempo do agora, e o sufixo “ismo”, de origem grega que exprime a
ideia de doença, sendo assim, a definição ao pé da letra seria a “doença do
presente”. A origem desta terminologia defende que o presenteísmo é um processo
de o trabalhador estar presente no local de trabalho, mesmo doente. Este conceito é
mais defendido nos estudos da Europa, restringe o acontecimento do presenteísmo
apenas por motivo de doença.
Analisando o nosso país, que é conhecido mundialmente pelo “jeitinho
brasileiro”, que pode ser um motivo de orgulho e vergonha, pois ao mesmo tempo
em que o jeitinho se refere a uma habilidade refinada para a resolução criativa de
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problemas, também se refere à nossa capacidade engenhosa de agir corruptamente
para obter benefícios pessoais de maneira criativa. Desta maneira, em prol de se
obter apenas o seu próprio bem, e pouco se importar com o próximo, faz com que o
“corpo mole”, a preguiça e o pouco caso faça parte do cotidiano nas empresas, além
de atestados falsos entre outros. É importante ressaltar que a cultura influencia
diretamente na maneira como a população em geral e os indivíduos agem e reagem
diante as situações impostas pelo seu dia-a-dia. Ainda não existem estudos sobre o
presenteísmo e o jeito brasileiro de ser, porém o conceito ampliado se encaixa
melhor nas perspectivas desta nação.
Além disso, a não pontualidade nos compromissos assumidos nos serviços
coletivos também faz parte da cultura desde país, horas perdidas no trânsito,
desculpas e justificativas pessoais, falta de comprometimento com o trabalho e as
pessoas, tudo isso causa presenteísmo e consequente perda de produtividade
coletiva, além de afetar a qualidade de vida das pessoas envolvidas, que acabam se
responsabilizando e desempenhando uma tarefa que não era sua, deixando de
produzir a quantidade e a qualidade desejada por apenas um indivíduo.
O avanço da tecnologia também vem sendo um grande motivo para o
fenômeno do presenteísmo. O fácil acesso a internet, devido à posse de
smatphones, e a ansiedade constante de manter-se antenado em redes sociais e
aplicativos, influencia na capacidade de concentração e desempenho de tarefas.
Este novo estilo de vida mudou a maneira de relacionamento em todos os níveis:
social, pessoal, profissional e nos negócios. Isto pode ser bom, mas ao mesmo
tempo muito ruim, pois o contato pessoal e relações interpessoais ficaram
banalizadas, e por este motivo vem crescendo constantemente relações menos
respeitosas, pois o mundo virtual permite que uma conversa seja encerrada
apertando apenas um botão, sem qualquer preocupação com os sentimentos da
outra pessoa. Este tipo de comportamento está contaminando a sociedade e as
relações do mundo real.
Por estes motivos e entre outros, o conceito ampliado de presenteísmo se
encaixa melhor em qualquer lugar do globo. A análise do presenteísmo causado por
problemas com a saúde é de suma importância, mas não se pode excluir ou
descartar outros motivos que influenciam a produtividade dos trabalhadores.
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O constructo presenteísmo possui algumas características, entre elas temos
a subjetividade, não pura e total, pois sabe-se que existem condições externas que
influenciam as pessoas. Nos questionamentos feitos através dos instrumentos, notase a preocupação com a percepção das pessoas sobre a sua própria saúde e
produtividade, como por exemplo: a) Durante os últimos sete dias, quantas horas
você perdeu de trabalho devido aos seus problemas de saúde? (informação sobre
produtividade), b) Durante os últimos sete dias, quanto os seus problemas de saúde
influenciaram seu trabalho? (informação global de produtividade), c) Durante os
últimos sete dias, quão satisfeito você está com seu desempenho no trabalho,
mesmo com problemas de saúde? (avaliação altamente personalizada de
produtividade).
Outra característica que pode ser vista é a multidimensionalidade, está
presente em quase todos instrumentos encontrados. Foram encontradas dimensões
físicas, psicológicas, de tempo, de custo, mas sempre na direção da subjetividade,
como os indivíduos percebem seu estado físico, seu estado cognitivo entre outros.
Cada instrumento pode variar suas dimensões, devido a razões conceituais, ou
empíricas ou de acordo com os objetivos desejados.
A bipolaridade também faz parte das características do constructo, que
possui dimensões positivas e negativas. As dimensões positivas podem estar
relacionadas ao desempenho, autonomia, mobilidade e exemplos de dimensões
negativas são a dor, a fadiga, a dependência. E por ultimo temos a mutualidade do
constructo, pois a análise de presenteísmo muda de acordo com o tempo, pessoa,
lugar, contexto cultural, humor do indivíduo. E esta característica dificulta ainda mais
a aferição.
Essas características também podem ser encontradas no constructo
qualidade de vida, exposto pelo WHOQOL group, que afirmam que a subjetividade,
a multidimensionalidade e a bipolaridade fazem parte imprescindível em qualquer
instrumento que avalie a qualidade de vida (PASCHOAL, 2000).
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6.2 Descrição dos instrumentos incluídos na pesquisa

6.2.1 ALWQ – Angina-Related Limitation at Work Questionnaire
O instrumento The Angina-Related Limitations at Work Questionnaire foi
desenvolvido no New England Medical Center com financiamento da Merck e foi
projetado para uso em ensaios clínicos e pesquisas sobre a eficácia do tratamento
de indivíduos que sofrem de angina crónica estável, ou angina. O questionário é
composto por 17 questões, em uma escala de Likert de 5 pontos, relacionadas as
limitações do trabalho causadas pela angina e 7 questões destinadas a medir o
tempo perdido no trabalho nas últimas quatro semanas (ambos absenteísmo e
presenteísmo). A pesquisa é de domínio público, e todas as perguntas estão
disponíveis na única publicação que foi encontrada sobre instrumento.
O ALWQ foi o único instrumento de pesquisa encontrado que concentra sua
análise individual em trabalhadores com angina, o que limita naturalmente a sua
utilidade na mensuração da perda de produtividade no trabalho para a população em
geral. Além disso, a pesquisa tem sido objeto de apenas uma publicação
significativa (Lerner et al., 1998). Por outro lado, ele tem consistência interna
elevada (α de Cronbach = 0,97 e da correlação de item em relação ao total > 0,75) e
boa validade convergente. Finalmente, a validade de conteúdo e critério não foi
estudada, e a validade de construto foi fraca a moderada com uma diferença de 0,35 (p = 0,04) para -0,63 (p = 0,0001).

6.2.2 EHC – Employer Health Coalition Healthy People/Productive
Community Survey
A Employer Health Coalition é uma organização sem fins lucrativos com
sede na Flórida, que foi criada para melhorar os métodos de serviço em saúde e as
economias de escala, principalmente para grandes corporações nesse estado. Com
o apoio financeiro da Schering-Plough Corporation, EHC criou e administrou o
Healthy People/Productive Community Survey para os funcionários de 8 empresas
em 1998, 9 empresas em 1999, e 5 empresas em 2005-2006, como parte de sua
visão para qualidade de vida da comunidade. Em 1999, 7 condições de saúde foram
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incluídas na pesquisa. As condições de interesse foram: alergia, artrite, asma,
câncer de mama, câncer de cólon, depressão, diabetes, doença cardíaca, hepatite,
gravidez de alto risco/cesariana, hipertensão, dor lombar/ciática, enxaqueca,
pescoço/costas/afecções

da

coluna,

outras

doenças

respiratórias,

úlcera

péptica/refluxo e câncer de próstata. Foi aplicado via e-mail e realizado em duas
fases. A primeira fase incluiu cerca de 200 questões de saúde em geral e a segunda
incluiu cerca de 150 perguntas de doenças específicas. Questões relevantes sobre
doenças/condições de prevalência (nos últimos 20 dias úteis), o número de dias de
ausência devido à condição, e o trabalho resultante (incluindo a comunicação, a
qualidade do trabalho e a produtividade total), utilizando uma escala de Likert.
Embora o EHC tenha confiabilidade moderada na pesquisa e teste de validade
convergente para algumas doenças (baseado a correlações com o SF-36 e SF-12) a
avaliação feita pelo EHC ainda não possui seus dados publicados.

6.2.3 EWPS – The Endicott Work Productivity Scale
O Endicott Work Productivity Scale foi desenvolvido no NY State of
Psychiatric Institute com o apoio da Pfizer. O estudo calcula uma pontuação total de
0 (melhor) a 100 (pior) e é composto por 25 itens mensurados por uma escala de
Likert de 5 pontos, abrangendo quatro áreas de produtividade: atendimento
(absenteísmo e tempo na tarefa), qualidade do trabalho, capacidade de
desempenho e fatores pessoais (sociais, mentais, físicas e emocionais). O
instrumento é uma ferramenta de direitos autorais e é cobrado uma taxa para seu
uso comercial; outros pesquisadores precisam solicitar permissão e estabelecer um
acordo de licença. A confiabilidade de consistência interna (α de Cronbach = 0,93) e
confiabilidade teste-reteste (de 0,92) do EWPS foram considerados elevados. A
pesquisa demonstrou validade na medição da gravidade da doença, mas os testes
psicométricos não foram realizados para testar o instrumento em relação ao
desempenho ou produtividade padrões. Além disso, EWPS foi objeto de estudo de
apenas uma publicação em um jornal significativo (Endicott e Nee, 1997).
Finalmente, embora tenha sido projetado para uso geral, o instrumento só foi testado
em pacientes com depressão.
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6.2.4 HLQ – Health and Labor Questionnaire
O Health Limitations Questionnaire foi desenvolvido no Erasmus University
Rotterdam Institute for Medical Technology (um dos dois instrumentos mais
importantes desenvolvidos fora dos Estados Unidos) e projetado para examinar a
relação entre a doença, tratamento e desempenho no trabalho. O instrumento possui
23 questões, aplicado na forma de papel e autopreenchimento. Está disponível de
forma gratuita, com a assinatura de um acordo de licenciamento e foi obtida para
fins de estudo, mas não pode ser reproduzido, porque não é de domínio público. Os
quatro módulos que compõem o HLQ, cada um possui uma pontuação diferente,
incluem absenteísmo, presenteísmo, produção não remunerado (por exemplo,
tarefas domésticas) e impedimentos à produção remunerada e não remunerada. As
análises do instrumento foram realizadas na população geral (empregados e
desempregados), pacientes com enxaqueca e pacientes com problemas no quadril
ou joelho. Um estudo mais recente em relação à viabilidade e validade do HLQ com
o Quantity and Quality instrument (QQ), concluíram que o HLQ ofereceu menos
validade de construto do que o QQ.
6.2.5 HQWP – Health-Related Quality of Life and Work Productivity
Questionnaire
Desenvolvido, em 2008, por HUANG em sua pesquisa de doutorado pelo
Georgia Institute of Technology com o objetivo de mensurar a relação entre a
qualidade de vida em saúde e produtividade no trabalho. Este questionário é dividido
em 3 partes, sendo que a primeira está relacionada a qualidade de vida, contendo
11 questões de auto relato sobre a saúde do entrevistado. A segunda parte está
relacionada com a produtividade no trabalho, contendo 17 perguntas que avaliam o
absenteísmo e o presenteísmo. E a última parte foi elaborada apenas para
classificar os entrevistados, são perguntas sobre gênero (masculino ou feminino),
idade, nacionalidade, raça, tipo de trabalho e descrição do trabalho.
Na análise psicométrica do instrumento, foram incluídos os testes de
confiabilidade e testes de validade. Foram adicionadas apenas 3 questões sobre a
percepção

do

presenteísmo

que

ainda

não

existiam

na

literatura

e
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consequentemente ainda não haviam sido submetidas ao teste de confiabilidade.
Para estas questões, determinou-se a confiabilidade através do cálculo do
coeficiente alfa de Cronback, obtendo um valor de 0,911. Pode-se notar que estas
questões adicionais possuem confiabilidade satisfatória para medidas como o
presenteísmo. Em relação a validade do instrumento, três categorias foram
abordadas: validade de conteúdo, critério e constructo. Como este instrumento foi
baseado em outros instrumentos sobre produtividade existente na literatura,
considera-se a validade de conteúdo razoável e relevante para as questões sobre
produtividade. A validade de critério não foi realizada, o que não é considerado
incomum entre os instrumentos de medida para produtividade. A validação de
constructo foi avaliada através da correlação entre a saúde e a produtividade, sendo
utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para todas as correlações de
produtividade, já que a medida do absenteísmo e horas extras violaram a suposição
de normalidade dada as distribuições e a medida do presenteísmo ser uma variável
ordinal.

6.2.6 HPQ – Health and Work Performance Questionnaire e MHPQ –
MacArthur Health and Work Performance Questionnaire
Anteriormente conhecido como MacArthur Foundation Midlife Development
in the US (MIDUS), e mais tarde como MacArthur Health and Work Performance
Questionnaire (MHPQ), o Health and Work Performance Questionnaire (HPQ) foi
desenvolvido por uma equipe de pesquisadores liderada por KESSLER em Harvard
Medical School no Departamento de Política de Cuidados em Saúde, em parceria
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e com o apoio da John D. e Catherine
T. MacArthur Foundation. O MHPQ é um questionário de 30 itens projetados para
medir a associação entre saúde geral e quatro dimensões: desempenho no trabalho,
incluindo o presenteísmo, absenteísmo, acidentes de trabalho e lesões, e sucessos
e fracassos relacionados ao trabalho. O instrumento é bem adequado para o uso
geral, como é relativamente curto e não contém questões específicas de doenças. O
HPQ é um instrumento mais longo baseado no MHPQ, incluindo 92 questões e
apresentam mais detalhes sobre as condições crônicas e perguntas detalhadas
sobre produtividade, tais como o número de horas que tem trabalhado nos últimos
30 dias.

76 Discussão

A perda de produtividade tanto para MHPQ quanto para o HPQ é mensurada
por uma escala de Likert através de perguntas sobre a carga de trabalho, estado de
saúde e desempenho real. Várias versões do instrumento estão disponíveis como de
domínio público. O teste de confiabilidade que foi realizada em MHPQ / HPQ revelou
que a consistência interna do módulo de desempenho no trabalho foi moderada (α
de Cronbach = 0,74 para o grupo agentes de reservas e 0,81 para o grupo
representantes de atendimento ao cliente). A validação do instrumento inclui estudos
de calibração entre os resultados MHPQ / HPQ e medidas de desempenho no
trabalho e absenteísmo, que demonstraram boa concordância em quatro grupos de
diferentes ocupações. A adesão é aberta para qualquer organização, pública ou
privada, que está disposta a contribuir com dados para o Arquivo Internacional HPQ.

6.2.7 HRPQ-D – Health-Related Productivity Questionnaire Diary
O HRPQ-D foi elaborado por KUMAR e colaboradores pelo College of
Pharmacy, University of Michigan em 2003, e foi desenvolvido para ser auto
administrado e obter informações sobre dados de produtividade no âmbito dos
ensaios clínicos e coleta de dados para levantamentos em pesquisa. Os itens foram
desenvolvidos e testados em 2 grupos de pacientes com a doença de Parkinson. O
HRPQ foi projetado para fornecer dados relativos a participação na força de trabalho
relacionados a saúde, incluindo aposentadoria prematura, redução do tempo integral
para tempo parcial de trabalho, absenteísmo (incluindo horas perdidas de trabalho
remunerado, em casa e atividades escolares) e presenteísmo (redução da eficácia
durante qualquer trabalho que deve ser desempenhado). O instrumento está
disponível em 2 formatos: o completo (HRPQ) e o reduzido (HRPQ-D), que possui
apenas as perguntas sobre a perda de produtividade relacionada ao absenteísmo e
o presenteísmo.
A lógica por trás do desenvolvimento do HRPQ era de criar um instrumento
genérico que mensurasse a produtividade no trabalho em pessoas que possuam
diferentes tipos de doenças, sendo elas crônicas ou agudas. Além disso, os dados
dos pacientes não são baseados no período de 7 dias, ao contrário do WPAI e WLQ,
e foram determinadas pontuações para o presenteísmo, ao contrario do EWPS.
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Em 2003, foi publicada a validação do instrumento HRPQ-D por Kumar e
colaboradores pela Universidade de Michigan. O estudo foi realizado em pacientes
que sofrem de mononucleose infecciosa em 11 centros dos Estados Unidos, durante
um período de 8 semanas. Os pacientes responderam o questionário diariamente
durante as semanas 1, 2, 4 e 8. Os resultados obtidos foram satisfatórios para as
correlações entre a perda de horas de trabalho por causa do absenteísmo e perda
de produtividade e os sintomas da doença. Conclui-se que o instrumento possui boa
validade de constructo, tornando-se uma ótima ferramenta para aplicação em
ensaios clínicos ou levantamento de dados para pesquisas.

6.2.8 HWQ – Health and Work Questionnaire
O Health and Work Questionnaire foi desenvolvido para avaliar a relação
entre o tabagismo e a produtividade no local de trabalho. O instrumento foi criado
com o apoio financeiro da GlaxoSmithKline. HWQ consiste em 30 perguntas, cada
um em uma escala de Likert de 10 pontos, que foram classificados em seis
domínios: a produtividade, as relações com o supervisor, paciência, concentração,
satisfação no trabalho e satisfação fora do trabalho (pessoal). A confiabilidade e
validade de testes foram realizadas em uma amostra de agentes de reservas aéreas
de uma companhia aérea internacional com sede nos EUA. A consistência interna
para cada uma dos seis domínios foi de moderada a alta (α de Cronbach variou
0,72-0,96). A validade de construto foi feita pela comparação dos escores HWQ pelo
tabagismo. A análise mostrou que havia uma diferença significativa (p <0,05) para a
satisfação fora do trabalho e a produtividade. O critério de validação foi realizado
comparando as correlações entre os escores HWQ e duas medidas objetivas: Total
de horas perdidas, que mede o tempo médio que um indivíduo não estava disponível
para atender as chamadas sem uma desculpa aprovada e Pontos totais de
Desempenho, que mede o desempenho do empregado utilizando uma fórmula com
base na receita gerada, tempo de chamada em espera e serviço de entrega de
bilhetes. Correlações de Total de Horas perdidas foram estatisticamente
significativas (p <0,05) para todos os domínios do HWQ exceto para satisfação fora
do trabalho, mas correlações entre Pontos Totais de Desempenho e satisfação fora
do trabalho foram estatisticamente significativa (p <0,05).
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6.2.9 MWPLQ – Migraine Work Productivity Loss Questionnaire
O Migraine Work and Productivity Loss Questionnaire foi desenvolvido no
Centro Médico de Nova Inglaterra com financiamento da Merck para medir o impacto
da enxaqueca sobre o desempenho do trabalho. O estudo foi publicado e é
composto por 26 questões, incluindo 18 questões em uma escala de Likert de 5
pontos relacionados às dificuldades nas tarefas específicas do trabalho, devido à
enxaqueca. Estas 18 questões sobre tarefas de trabalho foram categorizados em 7
domínios: gestão de tempo, qualidade de trabalho, quantidade de trabalho, esforço
físico, exigências interpessoais, esforço mental, e fatores ambientais. A consistência
interna para as questões de dificuldade no trabalho foi elevada, com α de Cronbach
entre 0,86 e 0,95, enquanto as correlações entre os domínios de trabalho também
foram fortes, com α de Cronbach variando 0,67-0,91. A validade de face para o
desempenho do trabalho foi estabelecida alegando alta aplicabilidade (mais de 90%)
das perguntas com relação ao trabalho e sua relação com as crises de enxaqueca
para todos os domínios, exceto para o domínio ambiental (cerca de 67%). A validade
congruente foi medida através da observação da correlação entre os indicadores
enxaqueca (gravidade, deficiência, 24 horas24-hour Migraine Quality of Life
Questionnaire e SF-36) e horas de perda de trabalho, a eficácia no trabalho com
enxaqueca, domínios de dificuldade no trabalho e dificuldades no trabalho em geral.
Todos os indicadores reportaram uma correlação moderada com esses fatores,
exceto do SF-36, que teve baixa correlação. A validade de critério de MWPLQ ainda
não foi avaliada.

6.2.10 OT – Osterhaus Technique
Desenvolvido em 1992, o Osterhaus Technique foi o primeiro método
desenvolvido para medir a perda de produtividade no trabalho devido à doença. OT
é um instrumento de 12 perguntas de autopreenchimento desenvolvido por uma
equipe de pesquisa da Glaxo (agora GlaxoSmithKline) e a população-alvo são os
funcionários que sofrem de enxaquecas. Uma pesquisa foi feita para selecionar as
questões que mensurem o absenteísmo, medido pelo número de dias de trabalho
perdidos devido a enxaqueca, e o presenteísmo, medidos como os dias trabalharam
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com os sintomas da enxaqueca e horas afetadas por cada episódio de enxaqueca. A
confiabilidade e validade do instrumento ainda não foi relatado na literatura.

6.2.11 PRODISQ – Productivy and Disease Questionnaire
Instrumento elaborado por KOOPMANCHAP e colaboradores pelo Institute
for Medical Technology Assessment (iMTA) com o apoio do Erasmus Medical Center
em 2005. Os custos de produtividade são com frequência um importante
componente em avaliações econômicas para programas de cuidado com a saúde.
Este questionário foi desenvolvido, testado e validado para a mensuração e
avaliação dos custos da produtividade relacionados com a saúde do indivíduo. Foi
aplicado em uma população de pacientes e trabalhadores holandeses. O
questionário abrange todos os aspectos relevantes da relação entre a produtividade
e a saúde, incluindo a ausência ao trabalho, mecanismos de compensação que
podem reduzir a perda de produtividade, redução de produtividade (perda de
eficiência) e os custos de produtividade ao nível das organizações. Usando este
instrumento pode facilitar a validade das estimativas de custos de produtividade em
avaliações em programas de saúde.

6.2.12 QQ – Quantity and Quality Instrument
O Quantity and Quality Instrument foi desenvolvido no Erasmus University
Rotterdam Institute for Medical Technology e é, junto com HLQ, um dos dois
principais instrumentos desenvolvidos fora dos Estados Unidos. O instrumento foi
elaborado para medir a quantidade e a qualidade de trabalho realizado diariamente,
pedindo aos participantes para indicar em duas escalas VAS separadas de 1 a 10
sobre a qualidade e quantidade do trabalho realizado. O QQ é composto por cinco
perguntas. A validade do construto foi realizada porque não era possível manter o
controle de respostas individuais diárias durante um período de tempo devido ao
anonimato. A correlação da escala de quantidade do método QQ, Qt, com o
instrumento OT foi forte (o coeficiente de Pearson = 0,92), embora o OT não ter sido
validado. Por outro lado, a correlação de Qt com o levantamento HLQ, que tem base
para a validade de critério, foi moderada (coeficiente de Pearson = 0,40). A
quantidade (Qt) e qualidade de componentes (Ql) teve um valor de correlação
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significante (coeficiente de Pearson = 0,59), o que pode significar uma forte relação
entre os dois componentes. Além disso, não se sabe como combinar essas
quantidades para obter uma perda total de produtividade. A validade externa,
medida pela comparação da produtividade auto-relatada com a produção real, foi
moderada para um grupo de camadas de piso (coeficiente de Pearson = 0,48) e
inexistente para um grupo de pavimentadoras (devido à baixa variação em volume
de produção real). Além disso, o QQ foi mais sensível aos indicadores de saúde e as
características do trabalho que o HLQ, como mencionado acima.

6.2.13 RA-WIS – Work Instability Scale for Rheumatoid Arthritis
Desenvolvido por GILWORTH e colaboradores pela University of Leeds e
publicado em 2003, o RA-WIS é um instrumento elaborado para avaliar a
instabilidade no trabalho causada pela artrite reumatoide, que está diretamente
ligado ao presenteísmo devido à doença. Este é um instrumento específico,
elaborado e validado para analisar apenas uma doença, e como se trata de
instabilidade no trabalho e problemas no desempenho do trabalho, está ligado
unicamente ao presenteísmo. O conceito de instabilidade no trabalho (WI - Work
Instability) foi explorado e resultando na seguinte sentença: é um estado em que as
consequências causadas pela incompatibilidade no trabalho comparadas com as
habilidades funcionais do individuo e as exigências do trabalho podem ameaçar a
permanência no emprego se não resolvidas.
O estudo foi realizado em pacientes recrutados em ambulatórios de
reumatologia em West Yorshire, Reino Unido, em 3 hospitais, um grande hospital de
ensino em Leeds e outros 2 hospitais distritais menores ( Bradfort, Pontefract e
HospitalPerdefields em Wakefield). A metodologia foi separa em etapas,
primeiramente foram realizadas entrevistas qualitativas e gravadas, a transcrição
destas gravações foram realizadas em seguida, para analise usando uma
abordagem teórica fundamentada e um software especializado. Em seguida foi
realizada a analise dos transcritos e o desenvolvimento dos primeiros itens do
instrumento. Esta primeira versão do instrumento com 76 questões foi envia por
correio para 625 individuas, sendo que apenas 475 retornaram e 206 foram incluídos
no estudo, pois estavam comparecendo ao seu local de trabalho. A validação de
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critério foi realizada em seguida, através de uma avaliação profissional de padrão
ouro, e na sequencia a validação de constructo utilizando o Rash model, uma
abordagem estatística para definir e quantificar o constructo de instabilidade no
trabalho. Logo após a redução dos itens foi realizada e analisada pelos
especialistas. Por fim a última versão do instrumento foi enviada para 229 indivíduos
e analisados através de teste-reteste com intervalo de 2 semanas. Concluiu-se que
este instrumento quando utilizado para pesquisa fornecerá dados para mensurar
aspectos importantes da incapacidade relacionada a artrite reumatoide. Será muito
importante particularmente em estudos que buscam os custos indiretos associados a
perda de trabalho.

6.2.14 SARAPS – Stanford / American Health Association Presenteeism
Scale
Desenvolvido por KOOPMAN e PELLETIER em 2000 pela American Health
Association (AHA) e Merck Pharmaceuticals, este instrumento é uma primeira versão
do SPS. Mensura a capacidade de concentração no trabalho entre os funcionários,
mesmo estando com o impacto da dor e outros problemas de saúde que influenciam
no desempenho do trabalho e produtividade no trabalho. Este instrumento
concentra-se especificamente sobre a avaliação do presenteísmo, que está
relacionado com a concentração cognitiva, emocional e comportamental do
trabalhador na realização do trabalho. O SAHAPS foi desenvolvido como uma
ferramenta de avaliação para populações de trabalhadores que desempenham suas
tarefas com uma alta prevalência de dor nas costas, dores de cabeça, ou outros
problemas crônicos de saúde, muitas vezes vividos em seu local de trabalho,
podendo interferir na sua produtividade. Também mensura outros indicadores de
produtividade como a rotatividade de emprego e taxas de absenteísmo no trabalho.
Além disso, é utilizado em nível organizacional ou em grupos para mensurar o
impacto de problemas de saúde e/ou programas de intervenção para a população de
funcionários. Este instrumento pode ser aplicado em pesquisa, tais como ensaios
clínicos, que exigem um alto padrão de validade e confiabilidade. Composto por 42
itens, incluindo 7 itens demográficos, 35 itens sobre presenteísmo (29 sobre
presenteísmo geral, 3 sobre escala de presenteísmo em percentual de tempo, 3
sobre escala de medicação em presenteísmo), em um tempo de onclusão de 7-10
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min. O foco da medida é ser capaz de se concentrar no trabalho, apesar de
eventuais problemas de saúde. Foi projetado para representar 3 domínios
psicológicos relevantes para a capacidade de concentração durante o trabalho: 1)
domínio cognitivo; 2) domínio da motivação/afetivo; e 3) domínio comportamental.
Itens desenvolvidos nestes 3 domínios são avaliados em 2 dimensões de
produtividade no trabalho: 1) presenteísmo que ocorre durante o processo de
trabalho, 2) presenteísmo resultando em consequência do trabalho.

6.2.15 SPS – Stanford Presenteeism Scale
O Stanford Presenteeism Scale (SPS) foi traduzido e validado na língua
portuguesa de Portugal juntamente com o Work Limitation questionnaire (WLQ) e
devidamente testado junto a população portuguesa (FERREIRA et al., 2010). Mais
recentemente realizaram a adaptação transcultural e validação para o português
brasileiro da versão reduzida SPS-6 (PASCHOALIN et al.,2013). Este instrumento
busca conhecer a relação entre o presenteísmo, problemas de saúde e a
produtividade entre os trabalhadores. É constituído por seis itens, em uma escala
tipo Likert, diferenciando de um (discordo totalmente) a cinco (concordo totalmente);
o escore obtido pela soma das pontuações dos itens pode variar de seis a trinta. É
aplicado por meio de autopreenchimento em que os respondentes determinam até
que ponto concordam com as afirmações que descrevem como seu estado de saúde
pode ou não afetar seu trabalho. A escala mede habilidades dos participantes para
se concentrar e executar o trabalho, apesar de ter um problema de saúde, por meio
de dois fatores: finalizar o trabalho e evitar distração. O primeiro fator está
relacionado às causas físicas e o segundo refere-se aos aspectos psicológicos
(KOOPMAN et al., 2002).
A

Stanford

Presenteeism

Scale foi

desenvolvida

por

Koopman e

colaboradoras em 2002, e somente traduzida e validada para o português brasileiro
em 2013, por Paschoalin e colaboradores. Essa adaptação transcultural e validação
exigem muitas etapas para que seja de alta confiabilidade. Foi um estudo
metodológico que envolveu 153 trabalhadores de enfermagem, incluindo seis
aspectos de equivalência, obtidos pelas seguintes etapas: tradução, primeira versão
de consenso, retrotradução, comitê de especialistas, pré-teste, estudo de
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confiabilidade teste/reteste e validade dimensional. Nos resultados a estabilidade
dos itens variou de moderado a quase perfeito e da escala foi quase perfeito. Dois
fatores foram observados pela análise fatorial exploratória: o primeiro incluiu os
aspectos físicos – trabalho finalizado e o segundo incluiu os aspectos psicológicos –
distração evitada. Após esse processo pode-se concluir que este instrumento está
indicado para aplicação em futuros trabalhos e ajudando na mensuração do
presenteísmo nos trabalhores.

6.2.16 UHI – Unnamed Hepatitis Instrument
Muito utilizado como parte das pesquisas feitas especificamente para
pacientes com hepatite, o Unnamed Hepatitis Instrument (UHI) foi desenvolvido por
MCHUTCINSON pela Scripps Clinic and Research Foundation, possui 3 itens
relacionados com o efeito da doença sobre o trabalho e a produtividade. Embora as
medidas de pesquisa sejam o absenteísmo e o presenteísmo, esta última medida
não pode ser traduzida em uma variável monetária, pois a perda de produtividade é
uma medida dicotômica. A pontuação total não é mensurada, mas os pacientes são
classificados em grupos de acordo com a sua produtividade: se ela melhorou, piorou
ou permaneceu a mesma desde um ponto de partida especificado. O conteúdo do
UHI é de domínio público, e a confiabilidade e a validade ainda não foram relatadas.

6.2.17 VOLP – Valuation of Lost Productivity
Em 2011, ZHANG e colaboradores desenvolveram e validaram o
instrumento VOLP, diante da premissa em que os questionários existentes sobre
produtividade não capturam informações suficientes sobre a perda de produtividade,
o objetivo deste estudo foi criar um instrumento que captura o tempo de trabalho
perdido devido a um problema de saúde e características do trabalho e do local de
trabalho para que o valor da perda de produtividade para a sociedade possa ser
calculado. Em primeiro lugar, uma primeira versão do questionário foi desenvolvido
pela seleção de itens de questionários existentes, tendo como mensuração principal
o absenteísmo e o presenteísmo. Em seguida, os itens com conteúdo semelhante
foram identificados e duplicações foram eliminadas. Em terceiro lugar, a viabilidade
da primeira versão do questionário foi pré-testado em um grupo de foco (n = 15).
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Finalmente, depois de aperfeiçoar dos itens, a sua aplicabilidade foi testada em mais
de 140 pacientes com artrite reumatoide recrutados a partir de um grupo, no Reino
Unido. Indicadores relativos ao salário associados a produtividad também foram
obtidos por meio do questionário. A versão final inclui itens sobre a situação de
emprego,

absenteísmo,

presenteísmo,

trabalho

não

remunerado,

e

as

características do trabalho, que inclui perguntas sobre a dinâmica da equipe,
disponibilidade de substitutos e sua substituição, sensibilidade, tempo e mecanismos
de compensação. A importância de incorporar estas perguntas demonstraram que,
quando um funcionário estava ausente, ou presente no trabalho, mas incapaz de
trabalhar em plena capacidade, a consequente perda de produtividade poderá
exceder a perda individual do empregado. Indicadores foram mostrados como sendo
maior que um, representando o excesso de perda de produtividade. Concluiu-se que
este questionário permite que o trabalho e as características do local de trabalho
podem ser capturados de forma que a perda de produtividade real, a nível da
sociedade, atribui-se ao absenteísmo e presenteísmo.
Este questionário possui três versões, sendo uma longa contendo 36
questões e 2 versões curtas contendo 15 e 6 questões. É um questionário digital e
possui traduções em 12 línguas, podendo ser utilizado em 15 países, porém ainda
não há tradução na língua portuguesa.

6.2.18 WBA-P - Well-Being Assessment for Productivity
Desenvolvido por PROCHASKA e colaboradores, em 2011, pela University
of Rhode Island nos Estados Unidos, o WBA-P tem como objetivo fornecer uma
avaliação informativa sobre a perda de desempenho no trabalho, devido as barreiras
relacionadas ao bem-estar. Foi desenvolvido utilizando análise de fator exploratório
e confirmatório utilizando dados fornecidos por 1827 indivíduos estavam
empregados. A validação de critério foi estabelecida por meio de análise de
variância multivariada através de medidas de saúde e bem-estar. Os participantes
foram recrutados através da Internet e concluídos a um inquérito online. Somente
pessoas empregadas foram incluídas na pesquisa, com uma idade média de 47
anos, e a maioria dos participantes eram casados. A avaliação constou de cinco
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medidas diferentes: estado geral de saúde, trabalho e desempenho, bem-estar para
a avaliação da produtividade, gestão de risco para a saúde, e avaliação da vida.
Esta abordagem visa uma medida mais ampla do problema. Em vez de
apenas se concentrar em doenças crônicas ou físicas como um meio para a perda
de produtividade dos trabalhadores, a avaliação também examina as tensões
pessoais e financeiras, e problemas como as alergias.
Este estudo mostrou que o instrumento foi um meio eficaz de avaliar um
sentido mais amplo de presenteísmo. No entanto, ele estará presente se as
organizações e líderes de aprendizagem não adotarem uma abordagem ampla para
avalição de perda de produtividade, que detecta as tensões pessoais mais difíceis
de mensurar.

6.2.19 WHI – American Produtivity Audit – Work and Health interview
O Work and Health Interview foi desenvolvido pela AdvancePCS, agora
conhecido como Caremark, através de uma comparação de seis questionários sobre
a duração, a taxa de participação, viés de memória e validade discriminativa. O
instrumento resultante é uma pesquisa eletrônica de 46 perguntas administradas por
telefone, sua finalidade é medir a relação entre saúde e tempo produtivo perdido no
mercado de trabalho dos EUA. O instrumento necessita de participantes para avaliar
o desempenho em uma escala de Likert de 5 pontos, e possui seis módulos que
incluem o consentimento informado, situação de emprego, 21 episódios de
problemas de saúde específicos, a visualização do trabalho, perda de tempo
produtivo (LPT), e demografia. O instrumento está disponível de forma gratuita, com
a assinatura de um acordo de licenciamento, devido as restrições de direitos
autorais. Embora a confiabilidade da WHI ainda não tenha sido publicada, vários
ensaios de validade do instrumento foram realizados. A validade de critério foi
medida comparando medidas WHI com medidas objetivas de trabalho. Grandes
correlações foram relatadas para as medidas gerais (dia todo e parcial) de
absenteísmo (coeficiente de Pearson de 0,84, p <0,0001; coeficiente de 0,76 de
Spearman, p <0,0001) e LPT (coeficiente de 0,59 de Pearson, p <0,0001; coeficiente
de Spearman de 0,63, p <0,0001), e correlação moderada foi relatado para
presenteísmo (coeficiente de Pearson 0,29, p <0,05; coeficiente de 0,31 de
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Spearman, p <0,05). Somente o componente que mede os dias parciais de
absenteísmo teve uma fraca correlação (coeficiente de 0,13 de Pearson, coeficiente
de 0,19 de Spearman).

6.2.20 WHODAS 2.0 - World Health Organization Disability Assessment
Schedule 2.0
O WHODAS 2.0 foi desenvolvido para medir a funcionalidade e
incapacidade de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde. WHODAS 2.0 tem uma medida padrão para garantir a
comparabilidade científica em diferentes populações.
Uma série de estudos foram realizados em todo o mundo. Mais de 65.000
entrevistados foram extraídos da população em geral e populações específicas de
pacientes foram avaliados por entrevistadores, que se candidataram a WHODAS
2.0, e receberam treinamento e calibração (instrumento com 36 itens em sua versão
completa e 12 itens em uma versão abreviada).
Foi encontrado uma (alfa de Cronbach, α: 0,86), alta confiabilidade testereteste (coeficiente de correlação intraclasse: 0,98), boa validade concorrente na
classificação dos pacientes quando comparado com outros instrumentos de
medição, conformidade com as propriedades da escala Rasch entre as populações,
e boa capacidade de resposta
O WHODAS 2.0 atende a necessidade de um instrumento robusto que pode
ser administrado facilmente para medir o impacto das condições de saúde,
monitorizar a eficácia das intervenções e estimar a carga de ambos os transtornos
mentais e físicos em diferentes populações.

6.2.21 WLQ – Work Limitation Questionnaire
Estudos revelam que o WLQ apresenta um coeficiente de confiabilidade
interna excelente, com um α de Cronbach que varia entre 0.89 e 0.91 (LERNER et
al., 2001; LERNER et al., 2002). Posteriormente, surgiram suas versões reduzidas
de 16 itens, com quatro dimensões de um α de Cronbach que varia entre 0.74 e 0.96
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(BEATON & KENNEDY, 2005) e de 8 itens (OZMINKOWSKI et al., 2004). O WLQ,
na versão 25 itens, foi validado em português brasileiro, com α de Cronbach que
varia entre 0.81 a 0.90 nos quatro domínios, gestão do tempo, capacidade para
realizar o trabalho físico, concentração e relacionamento interpessoal, capacidade
de atingir os objetivos. (SOAREZ et al., 2007). A versão reduzida foi elaborada por
Ozminkowski e colaboradores (2004) e apresenta somente oito itens de
autopreenchimento e estabelecidos numa escala de 5 pontos (“discordo totalmente”
até “concordo totalmente”). De acordo com a validade, esta é uma boa medida para
avaliar o impacto das doenças crónicas no ambiente de trabalho. Da mesma forma,
fornece uma boa imagem do papel da saúde do trabalhador na sua produtividade.
Considerando também que os índices de consistência interna apresentam valores
bastante aceitáveis acima de 90 (LERNER et al., 2001).

6.2.22 WPAI – Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire
O Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire foi desenvolvido
por REILLY em parceria com a Universidade do Texas Medical Branch em
Galveston e Marion Merrell Dow (hoje Sanofi-Aventis), a fim de avaliar o efeito das
condições gerais e específicas de saúde relacionadas com a perda de produtividade.
Uma versão (WPAI-GH) abrange a saúde geral (6 questões, 5 dos quais se
relacionam diretamente a produtividade no trabalho) e outro (WPAI-SHP) aborda um
problema de saúde específico (9 perguntas, duas das quais dizem respeito
diretamente a produtividade no trabalho e 2 que se relacionam diretamente com a
produtividade escolar); no entanto, a validade e a capacidade de resposta para a
última versão só foram estabelecidas por algumas doenças, incluindo alergias e
dermatite crônica nas mãos. As pontuações são calculadas para quatro áreas de
domínio: porcentagem do tempo de trabalho perdido devido à saúde, porcentagem
de prejuízo no trabalho devido à saúde, prejuízo de trabalho total devido à saúde e
porcentagem de atividades comprometidas devido à saúde. Todas as perguntas da
pesquisa são de domínio público e disponível no site da Reilly Associates.
A maior parte da confiabilidade do WPAI e testes de validade foram
realizados na versão de saúde geral. A confiabilidade teste-reteste do instrumento
foi realizada por meio dos resultados tomados em momentos diferentes e foi
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considerada muito boa (coeficiente de Pearson> 0,69). A validade de construto foi
medida através do cálculo de correlações entre os resultados do WPAI-GH e SF-36
avaliadas, revelando uma correlação moderada a forte com as mensurações do SF36. A validade discriminativa foi medida através da análise da correlação entre a
gravidade dos sintomas e o comprometimento. Fracas correlações foram relatadas
para o tempo de trabalho perdido (coeficientes de Spearman variam 0,11-0,16) e
correlações moderadas foram relatadas para comprometimento no trabalho,
comprometimento de trabalho total e comprometimento da atividade (coeficientes de
Spearman 0,3-0,53). Por outro lado, a versão de saúde geral não pode ser
psicometricamente válidada quando se mede as condições específicas dos
indivíduos. A versão de saúde geral não foi considerada válida, confiável e
responsivo quando usado no transtorno do pânico, por exemplo. Dos instrumentos
encontrados na revisão da literatura, WPAI tem de longe a história mais longa e
mais ativa em relação a publicações. Algumas das publicações mais importantes
incluem estudos relacionados ao seu uso em pacientes com asma e alergias,
cuidadores, doença de Crohn, a DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica),
dermatologia, a DRGE (doença do refluxo gastresofágico), estado geral de saúde,
dor de cabeça, hepatite, hipertensão, IBS (síndrome do intestino irritável), saúde
mental, nocturia e síndrome das pernas inquietas.

6.2.23 WPI - Worker Productivity Index
O Work Productivity Index, criado por pesquisadores do Bank One (hoje JP
Morgan Chase), da Universidade Northwestern, Universidade Depaul, e da
Universidade de Michigan, é o único instrumento que não é uma pesquisa, mas é
sim um índice que combina medidas de absenteísmo, presenteísmo e incapacidade
a curto prazo. O instrumento é o único que combina uma medida objetiva de
absenteísmo, com base nos registros de ausência e incapacidade que mesuram o
tempo real longe do trabalho, e uma medida de presenteísmo subjetiva, que mede
eletronicamente a falha do empregado para atender a um padrão específico de
produtividade ao invés de usar um relatório individual. A população-alvo foi, assim,
limitado a funcionários de atendimento ao cliente em uma telefônica, mas a mesma
técnica poderia concebivelmente ser usada em outro domínio onde a produtividade
poderia ser medida objetivamente e discretamente. Além disso, a ferramenta pode
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ser correlacionada com riscos para a saúde, quando utilizado em conjunto com um
Health Risk Appraisal (HRA). A confiabilidade e teste de validade do WPI não foram
relatados, embora um estudo publicado fez uma relação inversa entre os riscos de
saúde e de produtividade usando WPI.

6.2.24 WPSI - Work Productivity Short Inventory
O Work Productivity Short Inventory foi desenvolvido por uma equipe do
Institute for Health and Productivity Studies at Cornell e do Grupo Medstat com
financiamento da Pfizer. O levantamento de 22 itens é projetado para estimar
mudanças na produtividade, tanto absenteísmo como o presenteísmo, associada
com 15 condições específicas de saúde: alergia, infecção respiratória, artrite, asma,
transtorno de ansiedade, depressão e transtorno bipolar, estresse, diabetes,
hipertensão, enxaqueca, doença cardíaca / colesterol alto, Alzheimer, alergias
pediátricas, otite média (infecção do ouvido) e infecções respiratórias. A pesquisa
está disponível em versões dos últimos 12 meses, 3 meses, últimas 4 semanas e 2
semanas e é protegido por direitos autorais.
Uma característica distinta do WPSI é que o entrevistado deve cálcular a
perda de produtividade devido a uma certa condição, resultando em estimativas
mais conservadoras do que a maioria dos outros instrumentos, que assumem que,
dada uma condição de saúde, todas as alterações de produtividade do trabalho são
o resultado desta condição. Além disso, devido à natureza abrangente e específica
das perguntas, WPSI é mais focado em condições de saúde que afetam a
produtividade.
Cálculos tradicionais de confiabilidade baseados em escala, como o alfa de
Cronbach não eram práticos para WPSI porque cada condição tinha três perguntas,
o que torna impossível a construção de escalas detalhadas dentro do qual a
experiência total pudesse ser medida com cada condição. O teste de confiabilidade
foi assim realizado, dividindo aleatoriamente os assuntos em dois grupos e
comparando as medidas de pesquisa em todos estes grupos. Das 45 comparações
possíveis, só havia uma diferença significativa para os funcionários, cujo trabalho foi
afetado pela artrite, de modo que o instrumento foi considerado confiável. Com base
em comparações de prevalência com arquivos de reclamações em uma pesquisa
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NHIS (National Health Interview Survey), foram encontradas fortes evidências para
validade do conteúdo e construto, mas fraco para a validade preditiva.

6.3 Análise dos instrumentos de pesquisa
Os trabalhos científicos em saúde que mensuram perda de produtividade
analisam o absenteísmo e o presenteísmo. Sabe-se que o absenteísmo possui uma
mensuração menos complicada, pois o trabalhador não está presente em seu local
de trabalho, então neste dia ele não produziu. Para mensurar o absenteísmo
relacionado à saúde, um levantamento dos atestados registrados nas empresas
pode ser uma opção. Já o presenteísmo não possui indicadores objetivos para
análise, pois não possui parâmetros de avaliação, apenas a sua análise subjetiva
que se caracteriza pelo questionamento e auto percepção dos trabalhadores.
HUANG, em 2008 relata que os instrumentos SPS e WLQ avaliam
unicamente o presenteísmo, sendo que a tradução feita para a língua portuguesa
brasileira por SOAREZ e colaboradores em 2007, ressalta que o WLQ não é
direcionado somente ao presenteísmo, mas também a outros fatores que podem
estar relacionados com o desempenho dos funcionários, como o abstenteísmo. No
Brasil, SPS-6 é o único instrumento que avalia unicamente o presenteísmo, foi
traduzido por PASCHOLIN e colaboradores somente em 2013.
Diante dos resultados, observou-se que o interesse na mensuração da perda
de produtividade causada pelo presenteísmo começou em 1992, com o instrumento
Osterhaus Techique, porém o período que mais obteve desenvolvimento de
questionários sobre esse tema foi de 2001 até 2005. Esta diferença entre as
pesquisas no exterior e no Brasil se dá pelo nível de desenvolvimento e cultura de
cada país. Os países desenvolvidos possuem alto nível de desenvolvimento
científico e tecnológico, e a luta por melhores condições de vida da população é
visível e constante, principalmente no diz respeito a uma melhor distribuição de
renda, não existindo grande disparidade entre as classes. Além disso, as condições
de trabalho são diferenciadas, devido ao alto índice de industrialização e grande
parte da mão de obra ter sido substituída por máquinas. No entanto, a população
ativa desses países está empregada e trabalha de uma forma totalmente eficiente.
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Neste pensamento, pode-se incluir a análise dos países encontrados na pesquisa,
esses foram Estados Unidos da América, Canadá, Holanda, Suíça e Inglaterra,
todos considerados países desenvolvidos, sendo que o primeiro citado possui uma
diferença significativa, compreendendo 19 dos 25 instrumentos encontrados na
pesquisa.
Ainda nesta reflexão, existe a discussão sobre as traduções transculturais de
instrumentos de pesquisa existentes e a importância do desenvolvimento de novos
instrumentos. Como já discutido anteriormente, as questões culturais e problemas
sociais de cada país influenciam na mensuração do constructo presenteísmo.
Quando se faz uma tradução ou adaptação transcultural é necessário que a
validação da mesma seja realizada para que esse instrumento possa ser utilizado
com confiança, porém a essência da elaboração ainda não vai ser a mesma. Por
este motivo, é interessante e considerável que o desenvolvimento de instrumentos
ganhasse uma atenção distinta, para que as características de cada localidade
sejam consideradas e respeitadas.
Na análise realizada nos itens dos instrumentos, observa-se a presença de
períodos que se pretende averiguar, denominados “recall periods”, e não possui uma
tradução específica em português. Temos como exemplo: nos últimos 30 dias, nos
últimos 7 dias, que estão diretamente ligados ao que se pretende avaliar. Ainda no
estudo de HUANG, comprovou-se que para avaliar o domínio de saúde mental a
análise dos últimos 30 dias recebeu uma maior significância, e quando se deseja
avaliar a produtividade através do presenteísmo, a análise dos últimos 30 dias e
últimos 7 dias obterão maior significância. Verificou-se também que as medidas de
saúde mental como indicadores de perda de produtividade através do absenteísmo
e presenteísmo foi maior do que as medidas de saúde física.
É importante determinar quanto tempo o sujeito da pesquisa é capaz de
lembrar quando questionado sobre sua perda de produtividade no trabalho. Quando
se utiliza um “recall period” inapropriado ou muito longo, como por exemplo: nos
últimos 6 meses, 12 meses, pode causar problemas na lembrança dos
acontecimentos (falhas na memória) e dificultar a recordação precisa dos fatos. Na
literatura alguns trabalhos já abordaram o uso de “recall period” inapropriado em
relação a perda de produtividade no trabalho. Quando se trata de absenteísmo, os
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“recall periods” analisados são: nas últimas 2 semanas, 4 semanas, 2 meses. 6
meses e 12 meses. Para a análise, consideraram os atestados mantidos nas
empresas como o “gold standart” (padrão ouro) e compararam com o absenteísmo
retratado pelos funcionários da empresa. Relataram que a precisão dos relatos
sobre a ausência no trabalho feitos pelos funcionários diminuía à medida que
aumentava o “recall period”. Recomenda-se um “recall period” que não ultrapasse 2
meses, quando utilizado para mensurar absenteísmo causado por problemas na
saúde (ZHANG et al., 2011).
A falta de precisão pode aumentar de acordo com o intervalo de “recall
period” quando as horas de trabalho são a unidade de medida ou quando o
presenteísmo é avaliado. “Recall periods” de 2 semanas e 1 semana são
comumente utilizados em instrumentos que mensuram o presenteísmo. Porém,
REILLY e colaboradores (2004) acreditam que o acesso aos dados diários ou
acesso momentâneo sugere uma maior precisão de resposta, porém o “recall
period” de 7 dias é a melhor opção para o presenteísmo, pois um período menor
pode reduzir a confiabilidade e efeito estimado.
A relação entre os instrumentos gerais versus os instrumentos específicos
deve ser analisada com cautela. Quando um instrumento mensura perda de
produtividade em indivíduos com doenças específicas, surge um dilema: se esta
perda está relacionada com as condições gerais de saúde ou se a perda é
realmente causada pela doença. A perda de produtividade devido a uma doença
específica não deve ser capturada apenas pela doença por si só, mas também pelo
impacto das comorbidades e efeitos colaterais e/ou toxicidade do tratamento,
quando o efeito do tratamento na produtividade for de interesse do estudo. No
entanto, os sujeitos de pesquisa não são capazes de julgar com precisão. Por
exemplo: um indivíduo com artrite reumatoide está ausente do seu trabalho devido a
toxicidade do tratamento relatado por ele, os dias perdidos de trabalho não podem
ser totalmente atribuída a artrite reumatoide. Similarmente, horas perdidas devido a
fadiga não deve ser atribuída a artrite reumatoide em alguns indivíduos. Em
contraste, a perda de produtividade devido a saúde geral exclui a perda devido
razões pessoais ou sociais durante a captura dos efeitos das comorbidades, eventos
adversos, toxicidade, fadiga entre outros. No entanto, os dados podem estar
distorcidos por valores discrepantes e diluído por perdas independentes, como por
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exemplo, um acidente de carro. Na prática, essas questões podem ser resolvidas
através de uma grande amostra, um projeto controlado e randomizado, a exclusão
de discrepâncias nas análises que devem ser diárias, e perguntar aos indivíduos se
existem outro problema importante de saúde, que não seja a doença, que tenha
impacto sobre o trabalho.
No caso de um instrumento que mensure a perda de produtividade no
trabalho através do presenteísmo causado por problemas bucais, a atenção deve
estar voltada a avaliação de saúde bucal como um todo, já que não existem
instrumentos com essa finalidade. Futuramente as especialidades odontológicas, no
intuito de corroborar com a saúde bucal do trabalhador, contribuiriam na elaboração
de instrumentos específicos, avaliando a periodontia, que está relacionada a
doenças da gengiva e do periodonto; disfunção temporomandibulares (DTM), que
muitas vezes está associada a dores de cabeça e dor na face; a ortodontia, que
pode causar muito desconforto e dor nos dentes nos períodos de ativação dos
aparelhos, entre outros.

6.4 Questões selecionadas e adaptadas para Saúde Bucal do trabalhador
Esta etapa se caracteriza pela fundamentação teórica para elaboração dos
itens de um novo instrumento de pesquisa, que avaliará e mensurará a perda de
produtividade dos trabalhadores devido ao presenteísmo odontológico. Segundo
SUPO (2013), para uma primeira versão é necessário a elaboração de 100 a 150
questões, para que a validação de conteúdo possa ser realizada. Está adaptação
feita dos itens já existentes serve como base e exemplo de itens que podem ser
incluídos em uma primeira versão.
Ainda citando SUPO (2013), existem 10 passos para elaboração e validação
de um instrumento de pesquisa, estes são: revista da literatura, explorar o conceito,
elaborar uma lista de temas, formular itens, seleção de juízes e especialistas, aplicar
teste piloto, avaliar a consistência, redução dos itens, redução das dimensões e
identificar um critério. No presente trabalho, as primeiras etapas de elaboração de
um instrumento foram realizadas, os passos seguintes se caracterizam pela
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formulação e aumento dos itens e suas validações, para estabelecer a confiabilidade
e a validade da mensuração.
As questões selecionadas e adaptadas do instrumento HPQ possuem um
”recall period” de 4 semanas (28 dias), sendo assim, os trabalhadores entrevistados
devem responder de acordo com suas lembranças dos acontecimentos das últimas
4 semanas. Os itens possuem 5 opções de resposta: sempre, frequentemente, às
vezes, raramente e nunca. Esta é uma escala visual analógica conhecida como
escala de Likert, um exemplo pode ser uma linha horizontal onde o sujeito
pesquisado indica sua resposta através de marcar, e cada uma possui uma
pontuação.
É um total de 4 que itens que dizem respeito ao tempo gasto durante o
horário de trabalho, especificamente a frequência em que os fenômenos acontecem,
e são caracterizados por indagações negativas, utilizando as sentenças: não estava
trabalhando com o devido cuidado, qualidade de trabalho inferior ao esperado,
problemas de saúde limitaram o tipo ou volume de trabalho. As dimensões
psicológicas, físicas e de desempenho são avaliadas e mensuradas por essas
questões.
O instrumento SPS-6 pode ser adaptado em sua totalidade, pois é avalia
unicamente o presenteísmo, contendo 6 itens afirmativos que analisam as
experiências no trabalho nos últimos 30 dias. As opções de respostas também estão
em uma escala de Likert: eu discordo totalmente, eu discordo parcialmente, não
concordo nem discordo, eu concordo parcialmente e concordo totalmente. Possui
metade de afirmações positivas e a outra metade negativas e as dimensões
encontradas foram psicológicas, físicas e de desempenho.
Apenas quatro itens do instrumento WLQ foram selecionados e adaptados.
É composto com afirmações positivas e suas opções de respostas variam de
discordo totalmente até concordo totalmente, também em uma escala de Likert. As
dimensões encontradas foram: de tempo, psicológica, de desempenho e física.
O instrumento WPAI-GH possui tradução em português, porém é o único
dos instrumentos adaptados que não possui validação. Utiliza um “recall period” de 7
dias, sendo ente o mais indicado para avaliar o presenteísmo, sem incluir o dia de
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administração do questionário. A primeira questão selecionada deve ser respondida
em horas, não contendo opção de resposta. As outras 2 questões devem ser
respondidas em uma escala de Likert de 0 a 10, onde 0 representa que os
problemas de saúde não tiveram nenhum efeito sobre o trabalho e 10 que os
problemas de saúde impediram completamente de realizar o trabalho. As dimensões
de tempo, física e de desempenho.
De acordo com a literatura encontrada pode-se perceber que a utilização da
escala de Likert como opção de resposta foi unânime, isso se dá pela sua ampla
aplicabilidade em pesquisas subjetivas. Normalmente, se pretende mensurar o nível
de concordância ou não concordância do sujeito da pesquisa à afirmação.
Usualmente são usados cinco níveis de respostas, apesar de que alguns
pesquisadores preferem usar sete ou mesmo nove níveis. A escala de Likert possui
a característica da bipolaridade, medindo respostas positiva ou negativas a uma
afirmação. Quando usados em quatro itens força o sujeito pesquisado a uma
escolha positiva ou negativa, uma vez que a opção neutra não existe.
Segundo SUPO (2013), os enunciados podem ser escritos de forma
interrogativa ou afirmativa e os instrumentos podem ser classificados como
questionários ou escalas. Quando se deseja avaliar o nível de conhecimento, o
questionário é o instrumento mais adequado, porém se a pretensão for avaliar
atitudes, condutas ou opiniões a escala será o instrumento adequado. No caso de
um questionário que avalie o presenteísmo odontológico seria mais aconselhável a
utilização de uma escala, contendo as dimensões psicológicas, físicas, de tempo e
de desempenho, já que o presenteísmo possui várias características subjetivas que
devem ser avaliadas.
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O presente trabalho tratou sobre a Saúde Bucal, a perda de produtividade no
trabalho e o presenteísmo. Os objetivos propostos no estudo foram atingidos em sua
totalidade. O conceito de presenteísmo foi explorado e concluiu-se que este
fenômeno possui um conceito parcialmente estabelecido e deve ser ampliado, como
sendo a presença física do trabalhador em seu local de trabalho, porém em
condições que influenciam negativamente sua produtividade. Essas condições
podem estar relacionadas com problemas pessoais, questões culturais, ambiente de
trabalho, problemas sociais e problemas com a saúde, sendo que este trabalho está
relacionado ao presenteísmo causado por doença.
A análise e descrição dos instrumentos foram realizadas, e pode-se concluir
que existem na literatura instrumentos confiáveis para a avaliação e diagnóstico do
presenteísmo, porém faz-se necessário a elaboração de trabalhos relacionados com
a Odontologia.
A etapa de seleção e adaptação dos itens foi efetuada, conhecendo-se a
importância do desenvolvimento e validação de um instrumento de pesquisa que
mensure a perda de produtividade no trabalho devido ao presenteísmo odontológico.
Este trabalho não termina aqui. Ele é apenas o ponto de partida para
inúmeras possibilidades de estudos e interesse na saúde bucal do trabalhador, na
promoção da qualidade de vida e consequentemente na produtividade no trabalho.
O presenteísmo não deve ser analisado apenas como um fenômeno individual, e
sim como um problema de Saúde Pública.
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