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RESUMO 

 

Objetivo: Determinar a prevalência de migrânea episódica e crônica e o impacto dessa 

enfermidade nos indicadores de produtividade. 

Método: Estudo descritivo transversal. 

Local: Empresa de serviços de Brasília (Distrito Federal, Brasil). 

Material: Um total de 831 funcionários foram analisados. 

Medidas: Após a triagem inicial, 48 funcionários foram identificados com migrânea e 

responderam as versões brasileiras de questionários, como Avaliação de Incapacidade de 

Migrânea (MIDAS), Produtividade no Trabalho e Diminuição da Atividade (WPAI- 

Migrânea), Inventário de Depressão de Beck (BDI), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

Análise: Foi realizada uma análise descritiva dos casos selecionados. Os dados também foram 

avaliados por meio do teste de independência do qui-quadrado de Pearson. 

Resultados: A maioria dos trabalhadores avaliados era do sexo feminino (73%) e 83% tinham 

menos de 50 anos. No estudo, observou-se uma prevalência de migrânea de 5,9% (48 

funcionários), o que acometeu principalmente as mulheres entre 36 e 40 anos. Os sintomas 

(dor de cabeça) começaram, em média, a partir dos 18 anos. Trinta pacientes (63%) relataram 

dor recorrente em meses consecutivos e 53% relataram dor em todos os meses do ano. Em 

média, a cefaleia esteve presente pelo menos um dia em 9 meses consecutivos. Depressão tem 

uma forte correlação com migrânea crônica (p 0,024). O impacto da migrânea na 

produtividade dos trabalhadores foi medido por dois instrumentos (MIDAS e WPAI-

MIGRAINE). O custo mensal do absenteísmo por migrânea varia de R$ 220,00 a R$ 476,00. 

Por outro lado, o impacto da migrânea no presenteísmo varia de R$ 476,00 a R$ 600,00. 

Conclusão: No estudo, observou-se uma prevalência de migrânea de 5,9% com impacto 

relevante na saúde e no bem-estar. O impacto econômico da migrânea é notável e demonstra a 

importância dessa condição, que possui um quadro diagnóstico simples e diversos tratamentos 

disponíveis. 

 

Palavras-chave: Transtornos de enxaqueca, saúde do trabalhador, ambiente de trabalho, 

estudos transversais, eficiência organizacional.



 

 
 

ABSTRACT 

 

Purpose:  To determine the prevalence of episodic and chronic migraine and the impact of 

this disorder on productivity indicators. 

Design: Cross-sectional descriptive study. 

Setting: A service-based company from Brasília (Federal District, Brazil). 

Subjects: A total of 831 employees was analyzed. 

Measures: After the initial screening, 48 employees were identified with migraine and 

answered Brazilian versions of questionnaires as Migraine Disability Assessment (MIDAS), 

Work Productivity and Activity Impairment (WPAI-Migraine), Beck Depression Inventory 

(BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI).  

Analysis: A descriptive analysis of the selected cases was carried out. Data were also 

evaluated through Pearson's chi-square test of independence. 

Results: Most of the workers evaluated were female (73%) and 83% were under 50 years old. 

In our study, we observed a migraine prevalence of 5.9% (48 employees). Migraine occurred 

mainly in female between 36 and 40 years old. The symptoms (headache) started, on average, 

from 18 years old. Thirty patients (63%) reported recurrent pain in consecutive months and 

53% reported pain in all months of the year. On average, headache was present at least one 

day in 9 consecutive months. Depression has a strong correlation with chronic migraine (p 

0.024). The impact of migraine on workers productivity was measured by two instruments 

(MIDAS and WPAI-MIGRAINE). The monthly cost of migraine-related absenteeism varies 

from R$ 220.00 to R$ 476.00. On the other hand, the impact of migraine on presenteeism 

varies from R$ 476.00 to R$ 600.00. 

Conclusion: In our study, we observed a migraine prevalence of 5.9% with a relevant impact 

on health and wellbeing. The economic impact of the migraine is remarkable and 

demonstrates the importance of this condition, which has a simple diagnosis framework and 

several treatments available. 

 

Keywords: Migraine Disorders; Occupational Health; Working Environment; Cross-

Sectional Studies; Organizations Efficiency, Organizational.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cefaleia é a segunda causa de incapacidades no Brasil, de acordo com a plataforma 

Global Burden of Disease (GBD), com um aumento de 12,4% entre 2007 − 2017 (IHME, 

2019). No entanto, essa doença tem sido, em geral, negligenciada no que se refere ao 

diagnóstico e ao tratamento, inclusive no ambiente de trabalho. Conforme a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a minoria das pessoas é adequadamente tratada e pode ter 

dificuldades de acesso a tratamentos apropriados. Não é uma moléstia valorizada na formação 

médica e, por ter crises e remissões, a doença persiste de maneira desnecessária. Pelo menos 

metade das pessoas procuram melhorar o seu quadro com a automedicação. (WHO, 2011). 

Nesse contexto, merece especial atenção a migrânea, pela sua alta prevalência, visto 

ser caracterizada por episódios de cefaleia recorrentes associados a sintomas, como náuseas, 

vômitos, fotofobia e incapacidade. (BURTON et al., 2016). Katsarava (2004) define migrânea 

episódica como sendo aquela que tem 14 ou menos dias de dor por mês e crônica como 15 ou 

mais dias de dor mensais. Portanto, traz impactos relevantes na produtividade e gera custos 

elevados em assistência médica.  

Um estudo envolvendo 27.858 mulheres identificou 1.435 (5,2%) pessoas com 

migrânea com aura, e, no acompanhamento médio de 22,6 anos, ocorreram 1.666 eventos de 

doença cardiovascular. A taxa ajustada de incidência de doenças cardiovasculares maiores por 

1.000 pessoas/ano foi de 3,36 em mulheres com migrânea com aura em comparação com 2,11 

em mulheres sem migrânea ou migrânea sem aura. (KURTH et al., 2020). 

Além disso, a migrânea se associa a outras condições, o que agrava o impacto sobre a 

saúde e a qualidade de vida das pessoas. O projeto Estudo Longitudinal de Saúde de Adultos 

Brasileiros (ELSA) é um coorte de mais de 15.000 adultos brasileiros, ele caracterizou, nas 

amostras, 1.261 pessoas com migrânea e constatou uma associação importante com a 

depressão (OR 2,14 – IC 1,33-3,43), bem como com transtornos de ansiedade, obsessivo-

compulsivos e mistos (ansiedade-depressão). (GOULART et al., 2014).  

Importante lembrar que a capacidade laboral é significativa, mas não mensurável; já a 

percepção de capacidade laboral pelo empregado é uma peça-chave para este estudo, pois é 

uma alternativa mensurável com ferramentas, como os questionários utilizados no estudo, que 

avaliam a percepção do empregado da redução de capacidade laboral por causa da doença por 

meio de respostas de dias e até horas de inferência de redução de capacidade laboral. 

(COSTA, 2012). Em adição, Henderud et al. (2014) demonstraram em um estudo de coorte 

populacional realizado na Suécia que as pessoas que relataram cefaleias frequentes tinham 
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uma chance duas vezes maior (OR 2,4 − IC 95% 1,3-4,5) de ter uma baixa percepção de 

capacidade para o trabalho. 

Outro estudo realizado nos Estados Unidos conseguiu estimar o custo da migrânea em 

aproximadamente 11 bilhões de dólares, sendo 5,2 bilhões em custos médicos ambulatoriais e 

4,6 bilhões em medicamentos. (HAWKINS; WONGS; RUPNOW, 2008). A migrânea traz 

dois impactos principais em relação à produtividade, a saber: o absenteísmo e o presenteísmo, 

com maior relevância para o último. Um estudo transversal internacional realizado em 31 

países com 11.266 participantes constatou que 85% dos respondentes relataram aspectos 

negativos relacionados à migrânea (sentindo-se desamparado, deprimido ou não 

compreendido), 74% relataram ter perdido tempo em isolamento ou em ambiente escuro) e 

87% relataram impacto da migrânea na vida profissional, privada ou social. (MARTELLI et 

al., 2018). 

Nesse contexto, de acordo com Stewart et al. (2010), em um estudo longitudinal com 

mais de 11.000 pessoas com migrânea (2005 American Migraine Prevalence and Prevention 

Study − AMPP), constataram que as pessoas com migrânea crônica perdiam, em média, 4,6 

horas por semana em comparação com 1,1 horas/semana das pessoas com migrânea 

episódica. As pessoas com migrânea episódica de alta frequência (10-14 dias no mês) ou 

migrânea crônica (≥ 15 dias) com cefaleia ao mês correspondiam a 9,1% dos migranosos 

empregados, 20,8% da perda de produtividade (horas perdidas de trabalho e redução da 

produtividade) e 35% da perda total de produtividade, quando consideram os afastamentos 

médicos e os desligamentos. 

Stewart et al, (2011) utilizaram dados da pesquisa 2005 American Migraine 

Prevalence and Prevention Study (AMPP) para estimar o impacto para os empregadores em 

dois cenários corporativos americanos. No mercado de serviços (simulado) de 10.000 

indivíduos, a perda de produtividade foi de 2,9 milhões de dólares anualmente, em 

comparação com 2,1 milhões para a força de trabalho empregada na manufatura. As pessoas, 

com frequência moderada de migrânea, responderam por 42% dos custos e aqueles com alta 

frequência de migrânea episódica e que tinham migrânea crônica respondiam por 10% dos 

migranosos crônicos e 22% da perda de produtividade. 

Em adição, um estudo realizado na Malásia, o qual envolveu dois bancos 

multinacionais, realizou o rastreamento da migrânea por meio de questionário ID-Migraine™ 

e analisou o impacto  na produtividade mediante o questionário MIDAS, da frequência das 

dores de cabeça e do instrumento WPAI-Migraine para aferir a produtividade. Os autores 

concluíram que a perda de produtividade pelo presenteísmo foi 3,5 vezes maior em relação ao 
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absenteísmo e a perda da produtividade tinha correlação com a frequência dos episódios de 

migrânea. Os autores constataram que 96% das pessoas que tinham três ou menos episódios 

por mês não procuravam tratamento. (WONG; ALIAS; BHOO-PATHY et al., 2020). 

A migrânea crônica e a sua relação com o trabalho não têm sido muito estudadas, de 

acordo com Vicente-Herrero et al. (2013). Esses autores ressaltam que as características 

clínicas dessa condição e os efeitos adversos relacionados a alguns tratamentos podem 

implicar em riscos ocupacionais que devem ser considerados pelo médico assistente e pode 

ser necessário um trabalho multidisciplinar coordenado e centrado no paciente. Em recente 

revisão da literatura, Leonardi e Raggi (2019) relataram que, em média, as pessoas com 

migrânea perdem entre 3,2 e 89,2 dias-equivalente de trabalho por ano (10,2 dias em média). 

Com relação ao presenteísmo, relatam que os pacientes perdem, em média, 4,4 dias de 

trabalho, mas trabalham com perda de produtividade por mais 11,4 dias.  

No entanto, os questionários habitualmente utilizados nessas pesquisas podem não 

captar toda a perda de produtividade associada à migrânea. Agosti (2018) sugere o uso das 

ferramentas de patient report outcome measures (PROMs) que envolvem os indicadores de 

qualidade de vida, produtividade, incapacidade e funcionamento mental e emocional. Tais 

ferramentas são especialmente úteis para acompanhar o cuidado dos pacientes com migrânea 

e para estudar os desfechos associados às diferentes alternativas terapêuticas. Optamos nesta 

pesquisa por avaliar a prevalência da migrânea episódica e crônica e os impactos na 

produtividade (absenteísmo e presenteísmo), por meio de estudo descritivo transversal. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem o objetivo de realizar um estudo descritivo transversal para 

determinar a prevalência da migrânea episódica e crônica em uma empresa de serviços 

brasileira.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

• Analisar indicadores de produtividade, como o presenteísmo e o absenteísmo, na 

amostra estudada. 

• Analisar a relação da migrânea com ansiedade, depressão, cervicalgia e 

distúrbio do sono.
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

3.1 HISTÓRICO DA MIGRÂNEA  

 

Uma das doenças mais antigas que a humanidade tem conhecimento é a migrânea. Os 

exemplos de registros antigos que se têm sobre migrâneas são dos egípcios e datam de 1.200 

antes de Cristo (a.C.). (MANDAL, 2019). Por volta de 400 a.C., Hipócrates descreveu os 

distúrbios visuais que podem preceder uma migrânea, como escotomas cintilantes ou 

distorção de campo visual, o que hoje chamamos de aura. (MANDAL, 2019). Todavia, 

Areteu da Capadócia (século II) é considerado o primeiro a descrever a migrânea como uma 

doença com todas as características, por exemplo, dor hemicraniana, vômitos associados e os 

intervalos entre as crises. (FERNANDES, 1980). Mas foi um contemporâneo de Areteu, 

Galeno de Pérgamo, quem batizou a doença – “hemicrania” – vindo do latim “hemi” (meio) e 

“crania” crânio. (MANDAL, 2019). Ao longo do tempo, tornou-se migrânea, plenamente 

utilizada e adaptada em diversas línguas. (MANDAL, 2019). Outro termo usado por 

influência árabe na língua portuguesa e espanhola é o termo enxaqueca (em espanhol 

jaqueca), oriundo de “ax-xaqiqa” ou dor de cabeça. (FERNANDES, 1980). Pela amplitude da 

definição do termo derivado do árabe, preferimos o uso do termo latino. 

A cefaleia pode ser uma doença propriamente dita ou apenas um sintoma de outra 

moléstia (como tumores encefálicos, infecções do sistema nervoso central ou malformações 

vasculares cerebrais) – quando é uma doença per se, chamamos de primária, e quando é um 

sintoma, secundária. (AHMED, 2012). A migrânea é um tipo de cefaleia primária, episódica e 

crônica. Existem alguns critérios para o diagnóstico que são específicos, sendo imprescindível 

a presença de uma história patológica pregressa com episódios de cefaleias preenchendo os 

critérios diagnósticos para migrânea. (KRYMCHANTOWSKI, 1999). O quadro de migrânea 

típico, conforme Speciali (2018), é caracterizado por crises recorrentes que podem ser 

retratadas em até 5 fases: 

1. Sintomas premonitórios: antecedem a cefaleia por dias ou horas. O paciente 

apresenta irritabilidade, com raciocínio mais lento, assim como dificuldade de memorização; 

adinamia e apetite ávido por alguns tipos de alimentos, especialmente doces.  

2. Aura: aparecimento de sintomas neurológicos que, gradativamente, se desenvolvem 

e podem persistir por até uma hora. A aura pode ser constituída por escotomas cintilantes, 

distorção de um dos hemicampos visuais ou perda de um deles. Pode apresentar também, em 

alguns casos, parestesia unilateral e/ou disfasia. 
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3. Cefaleia: dor forte, normalmente pulsátil, que piora com movimentos e atividades 

mesmo habituais. A duração da fase de dor é de 4 horas até 3 dias. A dor é hemicraniana em 

70% das crises, e, geralmente, alterna os lados de uma crise para outra.  

4. Sintomas associados: constituem-se por fotofobia, osmofobia, fonofobia náuseas 

e/ou vômitos.  

5. Fase de recuperação: alguns dos pacientes acometidos pela migrânea precisam de 

repouso por um período para completo restabelecimento da exaustão causada pelo quadro 

clínico. 

Entretanto, essas características citadas não são obrigatórias para o fechamento do 

diagnóstico, e as cefaleias podem se apresentar como unilaterais ou bilaterais, de caráter 

pulsátil ou não, com intensidade leve, moderada ou intensa, e com ou sem os sintomas 

associados descritos acima. (KRYMCHANTOWSKI, 1999; SPECIALI, 2018).  

Mesmo a aura, com escotomas cintilantes e borramento visual, não são um critério 

obrigatório. Não é necessário estabelecer características particulares para elas, já que, em 

função de seu pleomorfismo, esses critérios pouco iriam acrescentar ao fechamento do 

diagnóstico. (KRYMCHANTOWSKI, 1999). O único critério considerado imprescindível é a 

história clínica do paciente, com quadros de cefaleia intermitente, mesmo que seja de diversas 

formas diferentes (pleomórfica). (KRYMCHANTOWSKI, 1999). Em resumo, o contexto da 

doença é mais importante que a morfologia dos sintomas. 

A migrânea prejudica a saúde e a qualidade de vida de muitas pessoas, com profundas 

repercussões em familiares, colegas e sociedade e é uma das principais doenças que causam 

perdas na economia global, sendo o principal motivo de perda de capacidade laboral em 

menores de 50 anos, especialmente mulheres. (ASHINA; KATSARAVA et al., 2021). Apesar 

disso, é uma doença que sofre preconceito e tem poucos recursos para diagnóstico, tratamento 

e inclusão em políticas públicas ou empresariais. (ASHINA; KATSARAVA et al., 2021). 

Mesmo com a alta taxa de erros de diagnóstico entre profissionais de atenção primária (RAI, 

2019) – que são os que mais diagnosticam e tratam migrânea, a referência de um especialista 

pode ser necessária para o tratamento por resistência, características atípicas ou 

comorbidades. (ASHINA; KATSARAVA et al., 2021).  

Em países de baixa e média renda, como o Brasil, devemos concentrar esforços para 

encontrar soluções de cuidados de saúde para a migrânea e adaptá-los de acordo com as 

necessidades locais, a infraestrutura e os recursos, dos quais treinamento e educação para os 

profissionais de saúde são fundamentais. (ASHINA; KATSARAVA et al., 2021). 
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3.2 ESTUDOS INTERNACIONAIS SOBRE MIGRÂNEA 

 

 A migrânea é uma das doenças mais frequentes e uma das maiores causas de 

incapacidade temporária no mundo, e tem como consequência um grande custo clínico e 

econômico para os indivíduos e a sociedade. (AGOSTI, 2018). O diagnóstico tardio e o 

diagnóstico incorreto são muito frequentes na migrânea, o que leva, inclusive, a encargos 

financeiros para os pacientes. (RAY, 2019).  

Apenas nos últimos 40 anos, tivemos progresso significativo no entendimento e na 

sistematização da migrânea. (BIGAL, 2000). Uma metanálise internacional 

(WOLDEAMANUEL; COWAN, 2017), a qual envolveu 302 comunidades, determinou a 

média ponderada global de migrânea, sendo a prevalência de 10,4% na África, 10,1% na 

Ásia, 11,4% na Europa, 9,75% na América do Norte e 16,4% na América do Sul e Central. A 

estimativa global é de que 1 a cada 10 pessoas foram afetadas pela migrânea. Com relação à 

prevalência no Brasil, Queiroz e Silva Júnior (2015) realizaram uma revisão da literatura e 

encontraram seis estudos epidemiológicos com uma prevalência média, em um ano, de 70,6% 

para cefaleia, 15,8% para migrânea e 29,5% para cefaleia tensional e 6,1% para cefaleia 

crônica diária.  

Observamos maiores taxas de incapacidades em mulheres, em portadores de migrânea 

e nos pacientes com cefaleia por mais de 15 dias no mês. (BIGAL, 2000). Além disso, a 

incapacidade foi superior entre os pacientes com maior intensidade da dor e os que usam 

medicamentos para as crises e profiláticas. Segundo Bigal (2000), pessoas acometidas por 

migrânea possuem limitação física, consideram-se com menor saúde mental e maior 

incidência de dores no corpo. A migrânea prejudica mais a qualidade de vida que a 

osteoartrite, diabetes, hipertensão e lombalgia, e é tão incapacitante quanto a depressão. 

(BIGAL, 2000). 

 Como já descrevemos acima, a migrânea clássica tem uma característica vascular, 

pulsátil. (SPECIALI, 2018). Ashina e Terwindt (2021) usaram angiografia por ressonância 

magnética para registrar as alterações vasculares durante ataques provocados de migrânea em 

indivíduos e foram encontradas dilatações em artéria média cerebral e artéria meníngea média 

durante as crises – importante ressaltar que em quem teve sintoma unilateral só teve dilatação 

da artéria meníngea apenas do lado da dor. 

Segundo Rai (2019), o diagnóstico correto de migrânea é menor entre médicos 

generalistas (10,7%) e oftalmologistas (100%), enquanto neurologistas erram apenas 25% dos 

diagnósticos. Ainda, segundo Rai (2019), o atraso do diagnóstico fez que os pacientes 
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gastassem quase 60% mais com o tratamento, e tiveram menor qualidade de vida durante o 

período. 

A migrânea, sem sombra de dúvidas, tem características heredo-familiares, porém 

identificar os genes relevantes continua a ser um desafio. (ASHINA; TERWINDT et al., 

2021). Uma metanálise de genoma identificou 38 loci genômicos que afetam o risco de 

migrânea e, inclusive, um locus no cromossomo X (GORMLEY, 2016). Estudos de 

ressonância magnética funcional (fMRI) mostraram mudanças na conectividade funcional e 

na ativação induzida por estímulo de circuitos cerebrais relacionados com áreas de 

processamento da dor e em sistemas de processamento visual, além de ativação glial de áreas 

de processamento da dor em pacientes com aura, em comparação com controles saudáveis. 

(ASHINA; TERWINDT et al., 2021). 

Ashina, Katsarava et al. (2021) entendem que mais estudos são necessários para 

avaliar a gama de consequências indiretas da migrânea, como a perda de oportunidade de 

progressão na carreira profissional, por isso a importância de se estudar a produtividade e a 

prevalência. 

 

3.3 ESTUDOS CORRELATOS SOBRE MIGRÂNEA E OS INDICADORES DE 

PRODUTIVIDADE 

 

Enquanto o absenteísmo tem uma definição fácil e clara, como falta ao trabalho em 

um dia e horário, nos quais existe uma expectativa do empregador da presença do empregado 

(CUCHIELLA, 2014), e entendemos que a ausência física deste no seu posto de trabalho seja 

algo fácil de mensurar e quantificar, o presenteísmo é mais difícil de ser avaliado. De fato, é 

mais simples entender como a ausência de um ou mais empregados, se constante e 

prolongada, pode afetar as estratégias, as finanças e o moral de uma empresa, o que pode ser 

maior ou menor de acordo com o cargo e a função. (CUCHIELLA, 2014).  

De acordo com Lack (2011), o presenteísmo é definido como estar presente no 

trabalho, mas ser incapaz de estar totalmente engajado na sua realização, algo mais sutil e 

difícil de mensurar. Por isso utilizamos ferramentas, como o MIDAS (FRAGOSO, 2002) e o 

WPAI-Migraine (CICCONELLI, 2006), para mensurar o presenteísmo.  

Um dos primeiros estudos nacionais a correlacionar produtividade e migrânea foi 

realizado por Vincent (1998), que descreveu os custos e a prevalência de cefaleia na empresa 

Petrobras. Apesar de ser um estudo mais abrangente e feito com outras ferramentas, ele já se 

preocupa em estudar além do absenteísmo (ainda não havia ferramentas adequadas nem a 
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nomenclatura naquela época para o presenteísmo) e busca a redução de produtividade por 

causa da cefaleia, especialmente a migrânea. Em um artigo bem mais recente (WONG, 2020), 

temos a correlação de MIDAS e WPAI-Migraine para avaliação dos impactos da migrânea 

em uma empresa do setor bancário da Malásia, com resultados próximos aos obtidos nesse 

estudo. O trabalho de Vincent (1998) traz uma prevalência de migrânea de 5,5%.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado em uma organização 

empresarial de serviços (entidade associativa patronal e empresarial representante do setor 

industriário) sediada em Brasília (DF) com 831 empregados (grande porte, segundo o 

SEBRAE – 2018). As características demográficas estão apresentadas na Tabela 1. 

O rastreamento foi precedido de ampla campanha de comunicação, que envolveu o 

uso de diferentes estratégias e canais e incluiu o uso de redes sociais, intranet, gamificação, 

palestras e reunião com gestores, ocorridas entre julho e outubro de 2019. Além disso, foram 

identificados trabalhadores que foram atendidos no ambulatório médico com queixas de 

cefaleia e os que se afastaram do trabalho com diagnóstico classificado no Código 

Internacional de Doença (10.a Edição) como G.43, R51 e correlatos (em novembro de 2019).  

Os casos selecionados foram classificados de acordo os Critérios Diagnósticos para 

Classificação das Cefaleias propostos pela International Headache Society – III Classificação 

(2018), em migrânea, cefaleia tipo tensional e cefaleia em salvas. Em seguida, realizamos 

análise descritiva dos casos selecionados e consideramos fatores, como gênero, educação, 

tempo de trabalho na empresa, tipo de atividade e cargo. 

Na segunda etapa, abordamos o impacto da migrânea na produtividade, com especial 

ênfase no absenteísmo e no presenteísmo. Nesse contexto, foram aplicados dois instrumentos 

por meio de entrevistas com neurologista entre dezembro de 2019 e março de 2020.  

O questionário Migraine Disability Assessment (MIDAS), que foi traduzido e 

aculturado para o português brasileiro, é uma ferramenta útil para o acompanhamento dos 

casos de migrânea. (FRAGOSO, 2002) (Apêndice B). O questionário Work Productivity and 

Activity Impairment-Migraine (WPAI:Migraine), que mede os efeitos da saúde em geral e dos 

sintomas na produtividade no trabalho, também foi traduzido, aculturado e validado para o 

português. (DOMINGUES et al., 2020) (Apêndice B). A avaliação de outros quesitos, como 

sono, foram captados via Mini Sleep Questionaire (MSQ – ZOOMER et al, 1985), ansiedade 

via Beck’s Anxiety Inventory (KARINO, 2014) e depressão via Inventário de Depressão de 

Beck. (GANDINI, 2007) (Apêndice B). As informações de salário e benefícios foram 

extraídas dos bancos de dados da área de recursos humanos responsável pela folha de 

pagamento e referentes ao mês abril de 2020. 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas sob Parecer 002/2020 e teve os participantes 

recebido e concordado com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C).  
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Para avaliar os dados, usamos o teste de independência Qui-Quadrado de Pearson 

(para descobrir se existe uma associação entre a variável de linha e coluna variável em uma 

tabela de contingência construída a partir de dados da amostra). Como valor de corte para se 

rejeitar hipóteses nulas, utilizamos o valor de significância (p) de 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população estudada é composta por 831 trabalhadores em uma empresa de serviços 

sediada no Distrito Federal. A maioria dos trabalhadores são do sexo feminino (73%) e 83% 

tinham idade inferior a 50 anos. Com relação ao nível instrucional, 96% dos trabalhadores 

possuíam nível superior completo, 41,7% com especialização e 8,3% curso de pós-graduação 

(6,2% mestrado e 2% doutorado). Cerca de 70% dos profissionais trabalham há mais de 

quatro anos na empresa, sendo que apenas 1% está há menos de um ano, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 − Perfil demográfico da população estudada, empresa brasileira de serviços, Brasília/DF, 

2020 

Categoria  N % 

Sexo Feminino 35 72,9% 

Masculino 13 27,1% 

Idade 27 − 30 anos 5 10,4% 

31 − 35 anos 11 22,9% 

36 − 40 anos 13 27,1% 

41 − 50 anos 13 27,1% 

51 − 59 anos 6 12,5% 

Tempo de trabalho na empresa Menos que 1 ano 2 4,2% 

1 − 3 anos 12 25% 

4 − 10 anos 18 37,5% 

11 − 20 anos 9 18,8% 

21 − 30 anos 5 10,4% 

Mais de 30 anos 2 4,2% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

A utilização dos Critérios Diagnósticos para Classificação das Cefaleias propostos 

pela International Headache Society – III classificação (2018), em migrânea, cefaleia tipo 

tensional e cefaleia em salvas, permitiu identificar 48 indivíduos num universo de 831 

trabalhadores, com uma prevalência de 5,9% em migrânea. A sintomatologia (dor de cabeça) 

começou, em média, a partir dos 18 anos. A dor tem sido relatada, de maneira recorrente, para 

63% dos pacientes da amostra. Dos 48 indivíduos que compõem a amostra de pacientes com 

cefaleia, 30 (63%) informaram que a dor é recorrente e acontece em meses consecutivos. Para 

53% deles, a dor está presente em todos os meses do ano. Foram 9 meses consecutivos (em 

média), com pelo menos um dia com dor de cabeça.  

Infelizmente, a maioria dos estudos, como Wong (2020), não se preocupam em avaliar 

a prevalência da migrânea dentro da empresa, pois concentra-se em avaliar o perfil 

demográfico. Como prevalência global, temos o número de 11,2%, em uma metanálise com 

6,2 milhões de pessoas, e estratificou a prevalência por regiões em 10,4% na África, 10,1% na 
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Ásia, 11,4% na Europa, 9,75% na América do Norte e 16,4% na América do Sul e Central 

(WOLDEAMANUEL; COWAN, 2017). Se compararmos nossos achados com Wong (2020), 

vemos que os números encontrados são próximos – 28,1% de homens acometidos, 67% dos 

acometidos entre 31 e 50 anos. 

No período de 30 dias, a dor de cabeça está presente em 9 deles sendo constituída, 

basicamente, por dores episódicas. Contudo, para quase um terço da amostra (27% ou 13% 

das pessoas), elas são crônicas. E, em 3 dias (em média), as dores foram consideradas fortes. 

Segundo Chia (2020), em um estudo de vida real com 2.731 pacientes com migrânea, a média 

de dias com dor de cabeça encontrada foi de 9,8, com 29,6% de crônicos, números bem 

convergentes com o estudo. 

O uso de analgésicos para o enfrentamento das cefaleias foi comum. Para 44% da 

amostra, o problema da dor foi resolvido com o uso de analgésico por apenas um dia. No 

entanto, para 56%, foi necessário fazer o uso de analgésicos por um período maior. Segundo 

Chagas (2015), houve uma diminuição significativa do tempo de dor e menor interferência 

nas atividades dos pacientes com cefaleia após o uso de analgésicos. 

A duração da dor entre os homens é menor que entre as mulheres. Para a maioria dos 

homens da pesquisa (46%), a dor dura em média 3,5 dias; já, para as mulheres, esse prazo é 

maior, sendo de 8 dias para 34% delas. A dor se manifesta de maneira diferente nas faixas 

etárias e pode durar, em média, 9 dias. A maior prevalência está na faixa dos 36 a 40 anos 

enquanto a menor, na faixa daqueles com 41 a 50 anos. O mesmo se aplica no estudo de 

Ashina e Buse (2021), o pico de prevalência se situa naqueles com idade entre 35 − 39 anos. 

Com relação a fatores associados, 60% das pessoas entrevistadas são consideradas 

pré-obesas ou obesas. Entre os obesos (Classe I e II), que respondem 17% da amostra, 14% 

(em média) apresentaram dores crônicas. Essa proporção aumenta quando reduz o nível de 

obesidade. A frequência dos indivíduos que realizam atividades físicas é de 52%, contra 48% 

que afirmaram não a fazer. Observamos que, no grupo estudado, a frequência de migrânea 

crônica foi menor no grupo que pratica atividades físicas (54%).  

Segundo Amin (2018), embora o exercício físico possa desencadear crises de 

migrânea, a atividade regular tem efeito profilático sobre a frequência da migrânea. Vemos 

em Lemmens (2019) que há evidências de que, em pacientes com migrânea, a terapia com 

exercícios aeróbicos pode diminuir o número de dias de migrânea, porém nenhuma conclusão 

para a intensidade da dor ou duração dos ataques pode ser tirada. 

Ao compararmos com Wong (2020), vemos uma prevalência menor de pré-obesos e 

obesos na mostra dele (44,2%), o que pode ser explicado pela prevalência nos países. 
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Enquanto a Malásia tem 47,7% de pessoas com sobrepeso e obesidade (INSTITUTE FOR 

PUBLIC HEALTH, 2015), temos 55,4% da população brasileira nessa situação (BRASIL, 

2020). 

Ao analisarmos as comorbidades associadas, vemos uma correlação significativa entre 

depressão crônica e migrânea com p 0,024. No estudo recente de Ashina, Katsarava et al. 

(2021), vemos uma convergência com os dados apurados, com fortes evidências de 

associação entre migrânea e depressão (GOULART et al., 2014), com a associação com a 

depressão também aumentando o risco de transformação da doença migranosa em crônica 

(nosso estudo encontrou 75% dos casos de depressão moderada entre os migranosos 

crônicos). 

Da amostra apenas 48% responderam quanto à qualidade do sono. Desse grupo, 52% 

afirmaram que a qualidade do sono é boa contra 48% o sono é levemente alterado, conforme 

Tabela 2. Ao analisarmos a frequência da dor nesses dois grupos, constatamos que as dores 

crônicas no grupo com boa qualidade do sono (33%) são praticamente as mesmas do grupo 

que reportou uma qualidade de sono ruim e o mesmo acontece com a frequência de sono de 

boa qualidade. Logo não se pode afirmar, a partir da amostra, que a qualidade do sono explica 

a frequência das dores. Segundo Ashina e Buse (2021), os sintomas de má qualidade do sono 

são frequentemente encontrados em pacientes migranosos – o sono insuficiente é relatado por 

46% dos indivíduos com migrânea, em comparação com 20% de indivíduos sem o transtorno 

–, valores bem próximos ao do trabalho. 
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Tabela 2 – Características do sono e Migrânea (Episódica x Crônica) em empresa brasileira de 

serviços, Brasília/DF, 2020 

 
  Episódica Crônica Total 

Sono (MSQ) N % N % N % 

Não informado 20 57,1% 5 38,5% 25 52,1% 

de 10 a 19 – sono muito bom 4 11,4% 0 0,0% 4 8,3% 

de 20 – 34 – sono bom 4 11,4% 4 30,8% 8 16,7% 

35 a 37 – levemente alterado 7 20,0% 4 30,8% 11 22,9% 

38 a 40 – moderadamente 

alterado 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

41 a 60 – muito alterado 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 Total de casos         48   

Fonte: elaborada pelo autor 

 

A remuneração média em abril de 2020 daqueles que reportaram migrânea é de R$ 

10.958,00 sendo a mediana R$ 8.364,00 (versus R$ 13.281,54 média e mediana R$ 10.458,42 

dos que não têm migrânea, média 17,5% maior). A remuneração média daqueles com dores 

crônicas corresponde a 95% da remuneração daqueles que reportaram dores episódicas. Pela 

amostra, observamos que as dores nos homens causam um impacto maior na organização do 

que a das mulheres. Apesar de o número de mulheres com dor (72%) ser mais do que o de 

homens, a renda salarial dos homens (R$ 18.476,00) é 26% maior do que a das mulheres, o 

que é consonante com os 27,13% de diferença salarial remanescente encontrado em empresas 

de serviço da região sul do Brasil (GOMES, 2018), ou seja, provavelmente a diferença é 

explicada pela disparidade de remuneração entre gêneros (ou gender gap). 

Esse impacto é superior entre aqueles com maior tempo de casa (provavelmente 

relacionados a benefícios concedidos pela empresa por tempo de casa e/ou cargos de 

confiança) do que entre os novos funcionários. Contudo, é importante observar que, na 

amostra, há diferentes grupos salariais, ou seja, de diretores a assistentes. 

Um dia de trabalho (8 horas) perdido na organização, por aqueles que reportam dores 

de cabeça é, em média, R$ 498,00. O valor médio da hora perdida é de R$ 62,00. Esse valor 

aumenta dependendo do tempo de casa e pode chegar a R$ 223,00 entre aqueles com mais de 

30 anos de casa.  

Tal achado demonstra a importância da inclusão do tema nos programas de promoção 

de saúde no ambiente de trabalho, notadamente nas empresas com predominância do sexo 

feminino. No estudo de Burton (2002), intervenções de saúde no local de trabalho, como 
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departamentos de saúde ocupacional e programas de gerenciamento de doenças no local de 

trabalho, podem servir a um objetivo estratégico de redução de custos ao fornecer educação, 

serviços preventivos e tratamento apropriado à migrânea diretamente no local de trabalho, 

onde uma importante parte dos custos relacionados à saúde ocorrem. 

 De acordo com Wong (2020), o predomínio ocorre na faixa de 31 a 40 anos. No 

presente estudo, a maior prevalência está na faixa de 36 a 40 anos, talvez devido ao perfil 

demográfico da amostra estudada. Ressaltamos que se trata do período em que as pessoas são 

mais produtivas e é importante incluir o cuidado da migrânea na atenção à saúde no ambiente 

de trabalho, incluindo os serviços de saúde ocupacional. (WONG, 2020). 

Um estudo com uma amostra de 20.000 domicílios norte-americanos (American 

Migraine Study) constatou que, deste universo, 23% tinham, pelo menos, um morador com 

migrânea. O pico foi atingido com 40 anos de idade e declinou a seguir. Mais da metade dos 

participantes (53%) relatam quadros severos que trouxeram impacto nas atividades ou 

exigiram algum repouso no leito. Cerca de 31% perderam (pelo menos) um dia de trabalho ou 

escola nos últimos três meses, pela migrânea e 51% relataram uma redução pela metade (pelo 

menos) na produtividade nos dias com o quadro (no American Migraine Study).  

Os custos diretos relacionados à migrânea incluem os gastos com medicamentos, 

atendimentos ambulatoriais e em serviços de emergência e exames subsidiários (HAWKINS; 

WONGS; RUPNOW, 2008). Os custos indiretos (analisados neste estudo) envolvem a perda 

de produtividade pelo absenteísmo e pelo presenteísmo (WONG, 2020), que é definido com a 

ida do trabalhador ao trabalho, mas com redução no desempenho por uma condição de saúde, 

conforme demonstrado na Tabela 3. 

Sabemos que condições como a migrânea podem trazer impactos financeiros 

relacionados à perda de produtividade. O presente estudo analisou dados reais obtidos das 

folhas de pagamento da empresa, o absenteísmo observado, assim como o presenteísmo 

relatado por meio do instrumento MIDAS. Constatamos, em nosso estudo, que a média anual 

de gastos com absenteísmo e presenteísmo foi de R$ 10.919,28 (US$ 2.132,67) bem similar 

que os MYR 6.940,9 (US$ 1,704,33) em Wong (2020). Comparando os dados de MIDAS 

extrapolando de 3 meses para um ano, ou seja, avaliando o impacto anual, mesmo aferindo 

informações sobre diferentes tipos de trabalho em países diferentes, vemos resultados 

similares, o que é interessante e demonstra a importância de uma doença como a migrânea, 

que tem diagnóstico simples e uma variedade de tratamentos disponíveis. 
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Tabela 3 – Impacto da migrânea (crônica e episódica) no absenteísmo e no presenteísmo em empresa 

brasileira de serviços, Brasília/DF, 2020 

 

 
Média 

(R$) 
Feminino Total (R$) 

Média 

(R$) 
Masculino 

Soma 

(R$) 

Absenteísmo* 409,28 35 14.324,68 114,88 13 1.493,48 

Presenteísmo** 1.055,96 35 36.958,66 1.150,00 13 14.949,96 

Absenteísmo*** 42,56 35 1.447,11 12,15 13 158,01 

Presenteísmo**** 54,26 35 1.844,79 79,37 13 1.031,87 

Fonte: elaborada pelo autor 

*Absenteísmo –  Valor do dia de trabalho x Dias de trabalho perdido nos últimos 3 meses 

(MIDAS). 

**Presenteísmo – Valor da hora de trabalho perdida x Dias com redução de pelo menos 50% 

capacidade do trabalho nos últimos 3 meses (MIDAS). 

*** Absenteísmo – Valor da hora de trabalho perdida x Num. de Horas de trabalho perdidas 

nos últimos 7 dias (WPAI). 

****Presenteísmo – Valor da hora de trabalho perdida x Num. Horas de trabalho com redução 

de rendimento nos últimos 7 dias (WPAI) 

 

A migrânea é uma condição neurológica comum e, com frequência, debilitante. Além 

disso, essa condição é subdiagnosticada e, na maioria das vezes, não é tratada de maneira 

adequada. (WHO, 2011). Desse modo, ela não deve ser abordada unicamente pelo 

especialista, mas exige um cuidado amplo e integrado. Nesse contexto, o ambiente de trabalho 

é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e o cuidado integral. (BURTON, 2002).  

A área de saúde ocupacional, com especial participação do médico do trabalho, deve-se 

integrar nesse cuidado, incluindo a identificação dos trabalhadores com essa condição, 

realizar o acompanhamento com linhas de cuidados baseados em evidências científicas e 

oferecer as melhores alternativas terapêuticas. A inclusão de instrumentos de rastreamento da 

migrânea, como o ID-Migraine (MATTOS, 2017) e avaliação do impacto na produtividade e 

na qualidade de vida no exame ocupacional pode ser útil para permitir o acompanhamento e 

mensurar o impacto das intervenções.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Em nosso estudo, observamos uma prevalência de migrânea de 5,9% dos indivíduos, 

distribuídos principalmente no sexo feminino na faixa etária de 36 a 40 anos de idade. 

Distúrbios de depressão estão associados à migrânea. O estudo demonstra o impacto 

econômico não só para os empregadores, mas para os empregados portadores de migrânea. 

Como pudemos aferir, a média de gastos com absenteísmo e presenteísmo anual foi de 

R$ 10.919,28, excluídos os custos de medicação. O custo do plano de saúde está embutido 

nos custos da empresa e não foi objeto desse estudo avaliar o impacto da migrânea na 

sinistralidade do plano de saúde. 

Existe a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para essa entidade nosológica 

e doenças associadas, como depressão e obesidade. Não é só referenciar ao especialista e 

tratar a migrânea, precisamos estudar as comorbidades e tratá-las para aumentar as chances de 

sucesso. 

Estudos, com acompanhamento do tratamento, são necessários para que possamos ter 

uma ideia melhor de como reduzir a perda de produtividade e a perda salarial dessa 

população. Além disso, precisamos de estudos mais amplos que avaliem as comorbidades 

associadas, atividades físicas e dados de recursos humanos, como tempo de empresa, cargo e 

avaliações de desempenho, para vermos se a migrânea influencia na progressão dos cargos 

dessas pessoas. 

A capacitação de profissionais de saúde ocupacional, assim como profissionais de 

atenção primária, deveria ser uma prática adotada em todas as empresas e os serviços de 

saúde, para gerar maior produtividade e redução de desperdício de recursos.  
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7  LIMITES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS 

 

A pesquisa atingiu o propósito de analisar a prevalência de migrânea episódica e 

crônica, os indicadores de produtividade, como o presenteísmo e o absenteísmo e sua relação 

com depressão e distúrbios do sono. Todavia, por ser um estudo descritivo transversal, traz as 

limitações de não-intervenção e a de coletar as informações em um determinado período de 

tempo e de uma população restrita.  

Considerando-se a natureza crônica da migrânea, estudos longitudinais ou coortes 

permitem a obtenção de informações adicionais sobre o impacto da condição na qualidade de 

vida, na ocorrência de comorbidades e na produtividade. Os resultados obtidos nesta pesquisa 

são aplicados ao tipo de empresa, em sua localização geográfica e com as características 

demográficas observadas, o que não devem ser extrapolados para outros ambientes de 

trabalho.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

Perfil das Cefaleias Crônicas em uma empresa brasileira − O desafio do rastreamento e 

diagnóstico no ambiente de trabalho, conduzida pelo Dr. Amilton Cabral Junior e o Doutor 

Márcio Siega. 

O objetivo deste estudo é conhecer a prevalência das cefaleias na organização e as 

oportunidades de tratamento, com ênfase na enxaqueca. 

 Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento 

não acarretará prejuízo. 

Sua participação, nesta pesquisa, consistirá no preenchimento de um questionário 

sobre dores de cabeça e uma avaliação médica, sendo oferecidas alternativas de tratamento, as 

quais são aprovadas e utilizadas no Brasil e que fazem parte das orientações das sociedades 

médicas e liberadas pelas autoridades sanitárias brasileiras. 

 A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos por meio desta pesquisa somente 

serão identificados no prontuário de saúde do Serviço Médico da CNI, não sendo utilizados 

em ambiente externo à organização. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 

possui duas vias, sendo uma delas sua e a outra do pesquisador responsável. Você poderá tirar 

dúvidas sobre o projeto e sua participação a qualquer momento através dos contatos indicados 

abaixo. 

 

Dr. Amilton Cabral Junior, Gerente Médico da Confederação Nacional da Indústria, telefone 

(61)3317-9295, email acabral@sesicni.com.br . 

 Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

  

 

 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

 

Brasilia,  ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): _______________________________
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APÊNDICE B – ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

Ficha de avaliação detalhada multifatorial para portadores de dor de cabeça  

 

Prezado(a) paciente. Este questionário foi desenvolvido pela clínica após inúmeros 

estudos. É de fundamental importância o seu preenchimento, pois ele auxiliará na investigação 

e na melhor decisão de tratamento para sua dor de cabeça. O preenchimento leva em média 1 

hora.  
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1) MIDAS 

 

Responda em relação aos últimos 3 meses: 
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2) WPAI 

 

As perguntas a seguir referem-se ao efeito das suas dores de cabeça ou às 

consequências relacionadas a ela na sua capacidade de trabalhar e de realizar atividades 

normais. 
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1) INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK – BDI 

 

 

NOME:____________________________ IDADE:_______

 DATA:____________ 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada 

grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo 

hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo 

em cada uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer 

sua escolha. 

 0 Não me sinto triste  0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo 

1 1 Eu me sinto triste 7 1 Estou decepcionado comigo mesmo 

 2 Estou sempre triste e não consigo sair disto  2 Estou enojado de mim 

 3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  3 Eu me odeio 

 

 

 

2 

0 

 

1 

2 

Não estou especialmente desanimado quanto ao 

futuro 

Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

Acho que nada tenho a esperar 

 

 

 

8 

 

0 

1 

 

2 

 

Não me sinto de qualquer modo pior que os outros 

Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou 

erros 

Eu me culpo sempre por minhas falhas 

 3 Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão 

de que as coisas não podem melhorar 

 3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

 

 

3 

0 

1 

2 

 

3 

Não me sinto um fracasso 

Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum 

Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que 

posso ver é um monte de fracassos 

Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso 

 

 

9 

 

0 

1 

2 

3 

 

Não tenho quaisquer ideias de me matar 

Tenho ideias de me matar, mas não as executaria 

Gostaria de me matar 

Eu me mataria se tivesse oportunidade 

 

 

4 

0 

1 

2 

3 

Tenho tanto prazer em tudo como antes 

Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

Não encontro um prazer real em mais nada 

Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

 

 

10 

0 

1 

2 

3 

Não choro mais que o habitual 

Choro mais agora do que costumava 

Agora, choro o tempo todo 

Costumava ser capaz de chorar, mas agora não 

consigo, mesmo que o queria 
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Única escolha para cada caixa 

 

 

 

 

5 

 

0 

1 

 

Não me sinto especialmente culpado 

Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

 

 

 

11 

0 

1 

Não sou mais irritado agora do que já fui 

Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que 

costumava 

Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

Não me irrito mais com coisas que costumavam me 

irritar 

 2 

3 

Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

Eu me sinto sempre culpado 

 2 

3 

 

 

6 

0 

1 

2 

3 

Não acho que esteja sendo punido 

Acho que posso ser punido 

Creio que vou ser punido 

Acho que estou sendo punido 

 

 

12 

0 

1 

 

2 

 

3 

Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

Estou menos interessado pelas outras pessoas do 

que costumava estar 

Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras 

pessoas 

Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 
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INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK – BDI 

 

 

 

 

13 

0 

1 

 

2 

 

3 

Tomo decisões tão bem quanto antes 

Adio as tomadas de decisões mais do que 

costumava 

Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que 

antes 

Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

 

 

18 

 

0 

1 

2 

3 

 

O meu apetite não está pior do que o habitual 

Meu apetite não é tão bom como costumava ser 

Meu apetite é muito pior agora 

Absolutamente não tenho mais apetite 

 0 Não acho que de qualquer modo pareço pior do que 

antes 

 0 Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 

recentemente 

1 Perdi mais do que 2 quilos e meio 1 Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem 

atrativo 14 19 2 Perdi mais do que 5 quilos 

 2 Acho que há mudanças permanentes na minha 

aparência, que me fazem parecer sem atrativo 

 3 Perdi mais do que 7 quilos 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo 

 3 Acredito que pareço feio  menos: Sim  Não    

 

 

 

15 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Posso trabalhar tão bem quanto antes 

É preciso algum esforço extra para fazer alguma 

coisa 

Tenho que me esforçar muito para fazer alguma 

coisa 

Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

 

 

 

20 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Não estou mais preocupado com a minha saúde do 

que o habitual 

Estou preocupado com problemas físicos, tais como 

dores, indisposição do estômago ou constipação 

Estou muito preocupado com problemas físicos e é 

difícil pensar em outra coisa 

Estou tão preocupado com meus problemas físicos 

que não consigo pensar em qualquer outra coisa 

 0 Consigo dormir tão bem como o habitual   

0 

 

1 

2 

3 

 

Não notei qualquer mudança recente no meu 

interesse por sexo 

Estou menos interessado por sexo do que costumava 

Estou muito menos interessado por sexo agora 

Perdi completamente o interesse por sexo 

 1 Não durmo tão bem como costumava  

16 2 Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente 

e acho difícil voltar a dormir 

21 

 3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e  

  não consigo voltar a dormir  

  

0 

 

Não f ico mais cansado do que o habitual 

  

17 1 

2 

Fico cansado mais facilmente do que costumava 

Fico cansado em fazer qualquer coisa 

 3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 
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2) SONO 

 

Escala de sono 

Mini-sleep questionnaire (MSQ) (Zonner et al, 1985_ Versão traduzida por F. Alóe e 

S. Tavares. Por favor, assinale o número que melhor descreva sua resposta: 

1 Nunca 2 Muito raramente3 Raramente 4 Às vezes 5 Frequentemente 6 Muito 

frequentemente 7 Sempre 
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COMITÊ DE CONFORMIDADE ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES 
HUMANOS – CEPH/FGV 

APÊNDICE C – APROVAÇÃO CEP 

 

 

 

 

 
 

Parecer n. 002/2020 

Data da Reunião 31 de julho de 2020 

Data de Emissão do 

Parecer 

06 de agosto de 2020 

DADOS GERAIS 

Pesquisador Responsável Amilton Cabral Junior 

Centro/Escola EAESP 

Curso MPGC - linha saúde 

Orientador Alberto José Niituma Ogata 

Título do projeto de 

Pesquisa 

Perfil das cefaleias crônicas em uma empresa brasileira. O desafio 

do rastreamento e diagnóstico no ambiente de trabalho 

Financiamento Não 

Relator Cesar Zucco Jr. 

RELATÓRIO 
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O projeto foi submetido ao Comitê de Ética no dia 03 de dezembro de 

2019 e houve deliberação colegiada sobre ele na reunião do dia 17 de janeiro de 

2020. Na ocasião, os membros do CEPH entenderam ser necessário que o 

pesquisador prestasse alguns esclarecimentos adicionais. Após os 

esclarecimentos serem prestados, o projeto foi incluído na pauta da reunião do 

dia 31 de julho de 2020, ocasião em que foi aprovado de acordo com o presente 

parecer. 

Ao dissertar sobre o objetivo da pesquisa, o pesquisador destacou: 

“Trata-se de estudo observacional descritivo transversal realizado em uma 

amostra de trabalhadores de uma empresa do setor sindical sediada no Distrito 

Federal. O rastreamento da patologia (enxaqueca crônica) faz parte das 

atividades de saúde ocupacional da empresa, sob liderança de profissional 

médico, respeitado os princípios de sigilo profissional médico e nos limites do 

ambulatório médico. Os dados serão abordados de maneira global (e não 

individualizada) para se apurar a prevalência, incidência e classificação 

diagnóstica dos principais grupos de cefaleia. 

Vários fatores afetam a produtividade do capital humano. Dentre elas se 

destacam as condições crônicas, com as cefaleias. Os autores pretendem 

apresentar o impacto da patologia em uma empresa nacional. 

Após a avaliação inicial, os participantes receberão acompanhamento 

médico por médico neurologista que compõe a equipe de pesquisa para 

acompanhamento e tratamento. Os pacientes serão reavaliados em um período 

de seis meses. As informações clínicas serão utilizadas unicamente pelos 

pesquisadores que são médicos registrados no Conselho Regional de Medicina 

do Distrito Federal.” 
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O projeto utilizará dados secundários obtidos a partir dos registros de 

saúde no Ambulatório da empresa. 

Numa primeira etapa, será feita uma análise de prontuários médicos de 

funcionários da empresa apenas para estabelecer a prevalência e padrões na 

população de funcionários. Os resultados dessa análise não identificarão 

indivíduos específicos. Para a segunda etapa, funcionários serão recrutados por 

meio de uma campanha de divulgação na empresa. Os voluntários, então, 

responderão ao termo de consentimento e seus prontuários médicos apenas 

serão utilizados de forma identificada caso autorizem. 

A amostra será composta por até 900 trabalhadores. 

Os dados serão armazenados “em registros eletrônicos do autor que é o 

responsável técnico pelo ambulatório da empresa”. O pesquisador acrescentou 

ainda que “[a]penas o autor terá acesso aos dados integrais, qualquer 

necessidade de análise da informação será através de dados codificados 

preservando a intimidade dos pacientes. O HD tem codificação padrão da 

empresa (CNI)”. 

O Termo de Consentimento explica brevemente os objetivos da pesquisa, 

assegura a voluntariedade de pesquisa e informa os dados da pesquisadora e 

do Comitê de ética. 

Quanto à confidencialidade dos dados, o pesquisador esclarece que “[o]s 

dados ficarão restritos ao prontuário eletrônico de saúde da entidade, que 

possui os instrumentos de segurança em saúde das autoridades sanitárias”. 

Acrescentou também que “[s]erão analisados dados secundários agrupados 

sem nenhuma individualização. Os dados epidemiológicos do estudo transversal 

serão analisados de maneira agrupada. Posteriormente o acompanhamento 

clínico se fará através dos registros eletrônicos de saúde da empresa, que está 

sob responsabilidade técnica do pesquisador”. 
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 DELIBERAÇÃO 

Após deliberação dos membros, nos termos do formulário detalhado 

apresentado, o CEPH/FGV classifica o presente projeto de pesquisa como: 

Aprovado 

 

O protocolo está adequado para execução. 

  

 

 

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 

2020. 

 

 

 

Osny da Silva Filho 

Coordenador do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos 


