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RESUMO
Objetivo: Identificar os fatores de risco para sintomas musculoes-
queletais entre operadores de central de atendimento telefônico de
um banco em São Paulo.  Métodos: Foi feita uma Análise Ergonômica
do Trabalho, composta de observações sistemáticas do trabalho,
entrevistas e análise de documentos. Questionários auto-aplicáveis
foram respondidos por 108 operadores de central de atendimento
telefônico. Resultados: Havia 88,1% de mulheres e 70,4% com
idade entre 18 e 23 anos. O dia de trabalho tinha 6 horas, com um
intervalo de 30 minutos. Os trabalhadores permanecia sentados
95% do tempo, digitando e atendendo telefonemas. O trabalho
dos homens are mais ativo, no telemarketing, contatando ativa-
mente clientes em potencial, com o objetivo de vender produtos
bancários, havia mais controle na organização do trabalho. As mu-
lheres faziam mais atendimento ao cliente, fornecendo informações
sobre a situação da conta, fluxo de caixa, seguro, impostos. A
prevalência, entre as operadoras mulheres, de sintomas no pesco-
ço/ombro foi de 43% (CI 95= 33-45%) e sintomas no punho/
mão foi de 39 % (CI 95=29-49%). Os fatores de risco associados
aos sintomas do punho/mão em operadoras mulheres foram: altu-
ra errada da mesa (ORs 3.67 CI95=1.12-11.96) e maior número
de chamadas/dia (ORs 3.36 CI95=1.16-9.71). Os fatores de risco
associados aos sintomas no pescoço/ombro eram devidos a pausas
menores (ORs 2.76 CI95=1.01-7.49) e temperatura errada na
estação de trabalho (ORs 2.72 CI95=1.01-7.34).

PALAVRAS-CHAVE
Saúde do trabalhador. Transtornos traumáticos cumulativos.
Condições de trabalho.

ABSTRACT
Objective: To identify the risk factors for musculoskeletal symp-
toms among call center operators of a  bank in São Paulo.
Methods: Ergonomic Work Analysis was carried out, composed
of systematic observations of the work, interviews and docu-
ment analysis. Self-applicable questionnaires were answered by
108 call center operators. Results: There were 88,1% female
and 70,4% with ages ranging from 18 to 23 years. The work
day was of 6 hours, with one break of 30 minutes. The workers
remained seated 95% of the time, typing and answering tele-
phone calls. Men worked more actively with telemarketing, by
actively contacting potential clients aiming to sell bank products,
there was more control in the works organisation. Women
worked more in customer services, providing information about
account status, cash flow, insurance, taxes. The prevalence in
female operators of neck/shoulder symptoms was 43%
(CI 95= 33-45%) and wrist/hand symptoms was 39 % (CI
95=29-49%). The risk factors associated with wrist/hand
symptoms in female operators were: wrong height of the desk
(ORs 3.67 CI95=1.12-11.96) and greater number of calls/day
(ORs 3.36 CI95=1.16-9.71). The risk factors associated with
neck/shoulder symptoms were to make less pause (ORs 2.76
CI95=1.01-7.49) and wrong temperature in the work station
(ORs 2.72 CI95=1.01-7.34).

KEY WORDS
Occupational health. Cumulative traumatic disorders. Working
conditions.
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INTRODUÇÃO

Os distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (DORT) vêm crescendo em todo o
mundo (HAGBERG et al., 1994). Estes distúrbi-
os podem ocorrer em qualquer estrutura do apa-
relho locomotor, mas os membros superiores são
os locais mais freqüentemente comprometidos.

Os DORT têm seu crescimento anual nas es-
tatísticas oficiais do Brasil a partir de 1987, repre-
sentando atualmente a doença do trabalho mais
registrada junto à Previdência Social, acometendo
trabalhadores do setor industrial e de serviços.

Os fatores de risco do trabalho associados aos
DORT para usuários de computadores incluem a
integração de fatores relacionados com aspectos
biomecânicos, como a sobrecarga muscular estáti-
ca, a realização de movimentos repetitivos, as con-
dições do posto e ambiente de trabalho e fatores
da organização e psicossociais do trabalho (BER-
NARD, 1997; FREDRIKSSON et al., 1999).

Entre as ocupações em que têm sido regis-
trados casos de DORT, está incluída a dos opera-
dores de centrais de atendimento telefônico re-
gistrados pela Classificação Brasileira de Ocupa-
ções como operadores de telemarketing.

A natureza do trabalho dos operadores de
telemarketing combina elementos da organiza-
ção do trabalho industrial com a determinação
das falas, movimentos e padrões de produção com

exigências psicossociais dos serviços, ao estabele-
cer uma relação direta com o público (fato que
não ocorre nas linhas de produção das fábricas).
Esta combinação de características determina al-
tos níveis de estresse no trabalho, com altas de-
mandas e baixo controle sobre o trabalho (GLI-
NA; ROCHA, 2003).

Os estudos sobre DORT entre operadores
de telemarketing concentram-se nos serviços de
auxílio a informações dos clientes das empresas de
telefonia. Starr, Thompson e Shute (1982) mos-
traram que os sintomas mais comuns foram: dor
de cabeça (75%), alterações visuais (61%) e des-
conforto no pescoço (65%). Occhipinti et al. (1987)
verificaram que estes profissionais têm maior ten-
dência a alterações degenerativas da coluna con-
cluindo que a postura prolongada sentada repre-
senta um fator de risco.

Westin (1992) realizou grupos focais em uma
central de atendimento com 200 operadores, ob-
servando a presença de queixas de dores muscu-
lares associadas a conflitos entre a qualidade exi-
gida e o tempo de atendimento, a falta de treina-
mento para utilizar os computadores e a má qua-
lidade do mobiliário.

O objetivo deste estudo foi verificar a pre-
valência de sintomas osteomusculares relaciona-
dos ao trabalho, localizados no pescoço/ombro e
punhos/mãos entre operadores de telemarketing
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de uma central de atendimento telefônico de um
banco situado no município de São Paulo, e anali-
sar os aspectos associados à situação de trabalho
e às características sócio-demográficas.

 METODOLOGIA

Na central estudada trabalhavam 181 ope-
radores. Foi realizada a análise ergonômica do tra-
balho segundo a metodologia desenvolvida por
Guerin et al. (2001). A demanda do estudo se
originou no Departamento de Treinamento de
Pessoal, que apontava para o elevado índice de
afastamentos por DORT entre os operadores. A
etapa seguinte foi a análise da tarefa envolvendo
a tarefa prescrita (aspecto formal do trabalho) e a
tarefa real (modificação feita pelo trabalhador em
função das especificidades de cada situação de
trabalho). Os dados sobre a tarefa foram obti-
dos principalmente através de entrevistas e
observações.

As observações ocorreram no posto de tra-
balho dos operadores, acompanhando as telas uti-
lizadas e ouvindo como “carona” as ligações aten-
didas. Durante as observações, solicitava-se que
os operadores explicassem o que estavam fazen-
do e a finalidade de cada operação, bem como,
que demonstrassem algumas situações. Foram ob-
servados e entrevistados dez operadores, esco-
lhidos em conjunto com o gerente e os supervi-
sores, levando em conta: o tempo de serviço (mais
antigo ou mais recente), a idade (mais velho ou
mais novo), o turno (manhã ou tarde). Gravações
de monitorização eletrônica de cinco operadores
foram ouvidas na mesa de um dos supervisores.
No total ocorreram 24 visitas à central de aten-
dimento, com duração média de 6 horas, em di-
ferentes horários, para a coleta dos dados.

O questionário foi auto-aplicado no local de
trabalho, enquanto estavam sendo realizadas as
observações. O tempo médio de preenchimento

foi de 20 minutos. Os aspectos coletados foram:
dados demográficos (faixa etária, estado civil, pre-
sença de filhos, escolaridade, altura), tempo no
cargo como operador de telemarketing, organiza-
ção do trabalho (número de atendimentos diários
e quantidade de pausas durante a jornada), ca-
racterísticas percebidas do trabalho (rapidez, con-
trole sobre o próprio trabalho, satisfação com
apoio recebido de colegas e chefias, relaciona-
mento com cliente, altura da mesa de trabalho,
altura da cadeira, visibilidade da tela, sistema de
navegação pelas telas, ambiente de trabalho quan-
to à temperatura, ruído e iluminação) e sentir-se
tenso na última semana. As variáveis dependen-
tes foram presença de dor e/ou entorpecimento
e/ou formigamento e/ou enrijecimento e/ou
queimação no pescoço/ombro e punhos/mãos no
último ano.

Entre os 108 operadores que responderam
o questionário, 95 (87,7%) eram mulheres. Foi
realizada uma comparação entre as característi-
cas sócio-demográficas e a situação de trabalho
entre operadores e operadoras. Foi estimada a
prevalência dos sintomas localizados no pescoço/
ombro e punhos/mãos para operadores e ope-
radoras.

Considerando-se a diversidade de situações
de trabalho verificadas entre operadores e ope-
radoras e o pequeno número de operadores do
sexo masculino, optou-se por restringir a análi-
se das associações estatísticas às operadoras da
central.

Foi analisada a associação entre as variáveis
explanatórias (características sócio-demográficas
e situações de trabalho) com as variáveis depen-
dentes (presença de sintomas em pescoço/om-
bro ou punhos/mãos). Foram efetuadas análises
separadas de cada variável dependente: sintomas
no pescoço/ombro e sintomas nos punhos/mãos.

Foi utilizado teste de Qui-quadrado de Pe-
arson ou Teste de Fischer para comparar a preva-
lência dos sintomas associadas às variáveis inde-
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pendentes. Para o controle das variáveis de con-
fundimento foi realizada uma análise de regres-
são logística. A estratégia de modelagem foi sele-
cionar as variáveis que tivessem um valor de
p<0.15 nos testes de Qui-quadrado de Pearson
ou Teste de Fischer. A análise utilizada foi o proce-
dimento stepwise com uma estratégia backward.

Foi ajustado um modelo final para cada vari-
ável dependente: pescoço/ombro e punhos/mãos.
Retiveram-se, no modelo final, apenas as variá-
veis que permaneceram associadas de forma in-
dependente (p < 0.05) à queixa de sintoma pe-
las localizações estudadas. Foi realizado o Good-
ness of fit test para avaliar o ajuste do modelo. O
sistema usado para montar o banco de dados foi
o Excel e para a análise dos dados, o Stata 8.0
(STATA CORPORATION, 2002).

Todos os participantes foram informados dos
objetivos e participaram voluntariamente da pes-
quisa. Esta investigação incluiu a observação de
trabalhadores sadios e em atividade, não incluin-
do os afastados por motivos de saúde.

RESULTADOS

Os dados sócio-demográficos mostraram a
presença de trabalhadores jovens, sendo que en-
tre os operadores, 100% tinham entre 18 e 23
anos. Em relação ao gênero, ocorreu o predomí-
nio de mulheres. Entre as 94 operadoras, 67,0%
tinham de 18 a 23 anos. Na distribuição no tem-
po na função, ver tabela 1,  observa-se que os
homens tinham menos tempo na função que as
operadoras.

O trabalho dos operadores de
telemarketing

Os trabalhadores permaneciam em postura
estática, sentada, durante 95% do tempo, com
fone de ouvido para escutar e falar com os clien-
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tes,  consultando a tela e entrando com dados
através do teclado. A jornada de trabalho era de
6 horas, com uma pausa de 30 minutos.

Nesta Central verificou-se a diferença das
atividades em relação ao gênero: os homens ope-
radores foram contratados mais recentemente
para exercer as tarefas de vendas, as mulheres
operadoras desempenhavam principalmente as
tarefas de prestação de serviços e atendimento
aos clientes .

A percepção das operadoras sobre o posto
de trabalho foi de que eram boas ou excelentes a
altura da mesa para 50%, a altura da cadeira para
63,2%, a visibilidade do monitor para 20,4% e a
navegação pelas telas para 68,2%. Para os opera-
dores, a avaliação do posto de trabalho foi mais
positiva com 76,9% considerando bom ou exce-

Tabela 1- Características dos Operadores de Telema-

rketing segundo Faixa Etária, Estado Civil,  Filhos, Esco-

laridade, Altura e Tempo no Cargo
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Tabela 2: Características da Situação de Trabalho dos Operadores de Telemarketing

segundo Gênero

* N Variou entre 85 e 95 para operadoras do sexo feminino e foi igual a 13 para os
operadores do sexo masculino.
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lente a altura da mesa, 63,2% a altura da cadei-
ra, 46,2% a visibilidade do monitor e 76,9% a
navegação das telas, conforme a tabela 2.

O ambiente de trabalho apresentava um ru-
ído proveniente da conversa desenvolvida pelos
operadores em cada posição de atendimento (P.A)
pois o teto era baixo e sem tratamento acústico
adequado, a temperatura era mantida por ar-con-
dicionado e a iluminação feita por luminárias. A
percepção das operadoras sobre o ambiente de
trabalho foi de que eram boas ou excelentes, a
temperatura, para 28,4%, o ruído, para 43,6% e
a iluminação, para 79,0%. Os operadores consi-
deraram boas ou excelentes a temperatura, para
61,5%, o ruído para 61,5% e a iluminação para
84,6%, conforme a tabela 2.

O atendimento das chamadas era feito de
forma automática com a imediata distribuição
entre os operadores pelo computador quando a
conexão se completava, sem a possibilidade de
controle pelos operadores do tempo entre os aten-
dimentos. O sistema registrava o tempo de aten-
dimento de cada chamada e desenvolvia a média
por operador. Os operadores precisavam manter
o padrão estabelecido pela empresa de 90 a 140
ligações por dia e tempo médio de duração dos
atendimentos em dois minutos. Os operadores
podiam se auto desconectar do sistema para ne-
cessidades pessoais, mas era registrado o número
de vezes e o tempo em que isto acontecia.

Analisando a tabela 2, em relação à organi-
zação do trabalho, as operadoras referiram que
um número de atendimentos diários maior que
140 ocorreu para 46,6%, o pouco controle sobre
o trabalho para 59,1%, a presença de rapidez no
trabalho para 68,8% e a percepção de que o tra-
balho causava estresse para 46,8%. Entre os ope-
radores, um número de atendimentos diário maior
que 140 ocorreu para 7,7%, o pouco controle
sobre o trabalho para 23,1%, a presença de rapi-
dez no trabalho para 15,4% e a percepção de
que o trabalho causava estresse para 15,4%.

Ainda na tabela 2, a satisfação com o apoio

dos colegas foi considerada boa para 74,7% das
operadoras e 76,9% dos operadores, o apoio da
chefia foi considerado bom para 70% das opera-
doras e 84,6% dos operadores e o relacionamen-
to com o cliente foi considerado bom para 88%
das operadoras e 84,6% dos operadores.

A complexidade da tarefa era dada pela di-
versidade dos clientes, bem como de suas solici-
tações, gerando a consulta de manuais e também
dos colegas e supervisores na resolução das de-
mandas.

A avaliação do desempenho dos operadores
combinava aspectos quantitativos como o tempo
médio obtido individualmente nos atendimentos
e aspectos qualitativos da escuta dos superviso-
res. O monitoramento do supervisor do conteú-
do das conversas entre os operadores e os clien-
tes avaliava o cumprimento das regras e procedi-
mentos, as campanhas de vendas e promoções, a
cortesia e qualidade do atendimento prestado.

Repercussões na Saúde

A prevalência dos sintomas osteomusculares
nas operadoras foi a seguinte segundo a localiza-
ção: 43% (CI 95= 33-45%) no pescoço/ombro
com 41 casos e 39 % nos punhos/mãos (CI
95=29-49%) com 37 casos. Nos operadores a
prevalência foi de 7,7% no pescoço/ombro (1 caso)
e sem nenhuma queixa nos punhos/mãos.

O estudo dos fatores associados à presença
de sintomas foi feito apenas para as mulheres ope-
radoras e dividido de acordo com a localização
dos sintomas.

Os fatores selecionados para a regressão logís-
tica de sintomas de pescoço/ombro foram: pau-
sas, controle sobre o trabalho, temperatura no
ambiente de trabalho e sentir-se tenso na última
semana (ver Tabela 3).

Os fatores selecionados para a regressão lo-
gística de sintomas punhos/mãos foram: presença
de filhos, altura da operadora, tempo no cargo,
número de atendimentos diários de chamadas te-
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lefônicas, presença de estresse no trabalho, sa-
tisfação com o apoio da chefia, altura da mesa de
trabalho, temperatura no ambiente de trabalho,
visibilidade da tela e sentir-se tenso na última se-
mana (ver Tabela 3).

Os fatores de risco mantidos no modelo fi-
nal da regressão logística dos sintomas de pesco-
ço/ombro foram: executar menor número de
pausas (ORs 2.76 CI95=1.01-7.49) e percepção
de piores condições de temperatura no ambien-

te de trabalho (ORs 2.72 CI95=1.01-7.34). Para
punhos/mãos foram: percepção de pior condição
da mesa do posto de trabalho (ORs 3.67
CI95=1.12-11.96) e maior número de telefone-
mas por dia (ORs 3.36 CI95=1.16-9.71) - con-
forme Tabela 4.

DISCUSSÃO

Este estudo mostrou uma elevada prevalên-
cia de sintomas osteomusculares na região do pes-
coço/ombro e punhos/mãos em operadoras de te-
lemarketing de uma central de atendimento te-
lefônico de um banco.

Neste estudo percebemos uma diferença de
gênero atribuída nas atividades dos operadores,
sendo reservada às mulheres a prestação de ser-
viço aos clientes e aos homens a venda de produ-
to. Esta divisão repercute na percepção do tra-

* 82 operadoras participaram do modelo final. Goodness-of-
fit test: p=0.11
** 73 operadoras participaram do modelo final. Goodness-
of-fit test p=0.92

Tabela 4- Modelo Final de Regressão Logística para sintomas
osteomusculares localizados no pescoço/ombro e punhos/mãos
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Tabela 3- Prevalência de Sintomas Osteomusculares em
Operadoras de Telemarketing Segundo Características Sócio-

Demográficas e Situação de Trabalho**
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balho pelos operadores, principalmente quanto à
organização do trabalho pois os homens têm mai-
or controle sobre o ritmo de trabalho, executan-
do menor número de chamadas diárias.

A prevalência dos sintomas foi maior para as
mulheres podendo este fato estar relacionado à
idade mais jovem dos operadores, seu menor tem-
po na função e também ao maior controle sobre
o processo de trabalho. Punnett e Bergqvist (1999)
analisam os achados de maior risco de distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho para
mulheres que trabalham com computadores, con-
cluindo que o gênero é uma construção social, e
que se confunde pela presença no trabalho de
mulheres em postos de trabalho com maior imo-
bilidade,  maiores exigências de repetitividade,
maior monotonia no trabalho e menor controle
nas decisões do trabalho, aspectos também ob-
servados neste estudo.

A prevalência entre as mulheres de sinto-
mas foi maior que a registrada por  Hales et al.
(1994) que verificaram a prevalência de 22% para
trabalhadores de empresa telefônica com função
de auxílio à lista.  Para estes autores, os fatores
associados aos sintomas dos ombros e do pescoço
incluíram o medo de ser substituído por compu-
tadores, aumento de pressão no trabalho, aumen-
to da carga de trabalho, rotina de trabalho com
poucas oportunidades de tomada de decisões e
alta demanda de processamento de informações.

Por outro lado, a prevalência verificada nas
operadoras foi menor da que verificada por Hoeks-
tra, Hurrel e Swanson (1995), de 68% em duas cen-
trais de atendimentos de uma administradora de
seguros. Para estes autores os fatores associados
foram: uso do telefone por mais de 8 horas diárias,
as posturas desconfortáveis pelo mobiliário e a per-
cepção da falta de controle sobre o trabalho.

Neste estudo, os fatores associados para os
sintomas do pescoço/ombro foram a temperatu-
ra inadequada e o menor número de pausas.
Korhonen et al. (2003) também verificaram a as-

sociação entre pobre condição do ambiente físico
e dores no pescoço/ombro.

Quanto à pausa no trabalho, ela era de 30
minutos, entretanto, Kopardekar e Mital  (1994),
analisando o efeito de diferentes configurações
de pausas na fadiga e no desempenho dos opera-
dores de ajuda à lista telefônica, recomendaram
a adoção de pausas de 10 minutos após 60 minu-
tos trabalhados. Essa recomendação é consisten-
te com os achados de Ferreira, Conceição e Sal-
diva (1997) que verificaram que pausas de 10 mi-
nutos após 50 minutos de trabalho diminuíam o
número de casos de DORT.

Neste estudo, verificamos a presença de fa-
tores da postura como pior altura da mesa e a
maior quantidade de atendimentos diários como
associados a maior risco de sintomas dos punhos/
mãos. Estes resultados coincidem com os de Fer-
reira e Saldiva (2002), que também verificaram
associação entre sintomas nos punhos/mãos e as
características do posto de trabalho em trabalha-
dores com tarefas interativas entre computado-
res e telefone.

Os operadores de telemarketing estudados
permaneciam sentados por 95% do tempo de tra-
balho e apresentavam altas prevalências de sinto-
mas de dor e desconforto no pescoço e no om-
bro, também verificados por Ariens et al. (2001).

Na atividade das operadoras observou-se a
combinação entre altas demandas e baixo contro-
le sobre o trabalho, configurando uma situação de
estresse que pode aumentar o risco de distúrbios
osteomusculares segundo Theorell (1996).

Glina e Rocha (2002) verificaram a presença
dos seguintes fatores de estresse no trabalho de
operadoras de central de atendimento telefônica
de um banco internacional: trabalho com eleva-
das exigências de qualidade nos atendimento; falta
de controle sobre o ritmo de trabalho; intenso
volume de informações a serem processadas com
rapidez; demandas contraditórias da empresa com
alta produtividade baseada no número de atendi-
mentos acompanhada da avaliação do atendimento
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quanto à cortesia; dificuldades de relacionamen-
to com os clientes, pressão da fila de espera nos
atendimentos.

Marcus e Gerr (1996) verificaram, em tra-
balhadoras de escritório, que existiu associação
entre a presença de sintomas de pescoço/ombro
e punhos/mãos quando existiu situação estressante
nas duas últimas semanas que precederam o pre-
enchimento do questionário, fato também obser-
vado neste estudo quando houve associação a
sentir-se tenso na última semana e à presença de
sintomas no pescoço/ombro e punhos/mãos.

Neste estudo foi identificada a associação entre
sintomas de distúrbios musculoequeletais com as ca-
racterísticas do posto de trabalho, o uso do computa-
dor e fatores psicossociais do trabalho, o que coincide
com os resultados de Halford e Cohen (2003).

Most (1999) verificou que 50% dos opera-
dores de telemarketing sentem dores nos pesco-
ço e ombro, mas que não reclamam por medo de
perder o emprego. Os resultados deste estudo
coincidem com os de Most pois foram relatadas
as altas  prevalências de sintomas em trabalhado-
res em atividade na empresa.

Em relação aos limites deste estudo, indica-
mos que a análise da situação de trabalho foi feita
em apenas uma central de atendimento telefôni-
co vinculada a um banco, sendo importante a aná-
lise de centrais de atendimento telefônico de
empresas de diferentes ramos de atividade eco-
nômica. Outras limitações do estudo referem-se
ao seu desenho transversal, pequeno número de
amostra e ser baseado apenas em sintomas sem
exame físico dos trabalhadores.
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