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RESUMO 

 

Introdução: O presente estudo aborda aspectos relacionados aos afastamentos dos 

colaboradores por distúrbios osteomusculares no setor de teleatendimento, este assinala a 

importância de investigações devido o crescimento de ofertas de emprego nesta área. 

Objetivo: Realizar levantamento de dados sobre o perfil de operadores afastados por 

Distúrbios Osteomusculares em uma empresa de teleatendimento. Metodologia: Estudo 

retrospectivo e documental realizado em uma empresa de teleatendimento, foram levantados 

dados eletrônicos dos colaboradores que no período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010, 

tiveram registro de afastamento do trabalho por período superior a 15 dias por CID M 

(Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (M00-M99), conforme códigos 

presentes na Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Resultados: Na empresa 

ocorreram 124 afastamentos superiores a 15 dias por Distúrbios Osteomusculares . Com 

relação aos subgrupos das morbidades que mais afastaram pelo CID M, as sinovites e 

tenossinovites representaram 40% dos afastamentos, outros transtornos articulares não 

classificados em outra parte representaram 28% dos afastamentos e as dorsopatias foram 

responsáveis por 24% dos afastamentos. Quanto ao gênero, 76% dos afastamentos eram do 

sexo feminino e 24% do gênero masculino. Com relação aos subgrupos do CID M que mais 

afastaram e as funções, a função telemarketing receptivo foi responsável por 44% dos 

afastamentos, seguida da função ativo/receptivo com 41% e 8% da função ativo. Conclusão: 

Conclui-se com os resultados apresentados e a literatura encontrada, que o perfil do 

trabalhador de telemarketing com distúrbios osteomusculares tem predominância do sexo 

feminino e tem como principais motivos de adoecimento as sinovites e tenossinovites, 

seguida de dorsalgia. Sugerem-se mais estudos e ações que visem a integralidade dos 

trabalhadores na promoção e prevenção deste.  

Palavras-chave: saúde do trabalhador, teleatendimento, distúrbios osteomusculares 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The present study deals with aspects related to employees' withdrawal due to 

musculoskeletal disorders in the telemarketing sector, which highlights the importance of 

investigations due to the growth of job offers in this area. Objective: To collect data on the 

profile of distant operators by musculoskeletal diseases in a telemarketing company. 

Methodology: Retrospective study carried out in a telemarketing company, electronic data 

were collected from employees who, from January 2009 to February 2010, had a record of 

their absence from work for a period longer than 15 days by CID M (Musculoskeletal and 

Connective Tissue Diseases (M00-M99), according to codes in the International 

Classification of Diseases (CID-10).  

Results: In the study, there were 124 distances greater than 15 days due to musculoskeletal 

diseases (Cid M). With regard to the subgroups of morbidities that were most affected by CID 

M, synovitis and tenosynovitis accounted for 40% the distances,  

other joint disorders not elsewhere classified represented 28% of the distances and 

dorsopathies was responsible for 24% of the distances. As to the gender, 76% of the 

departures were female and 24% were male. Regarding the CID M subgroups that were 

further away and functions, the receptive telemarketing function accounted for 44% of 

departures, followed by the active / receptive function with 41% and 8% of the active 

function. Conclusion: It is concluded with the results presented and the literature found, that 

the profile of the telemarketing worker with musculoskeletal diseases is predominantly female 

and has as main causes of sickness the synoves and tenosynovites, followed by dorsopathies. 

More studies and actions are suggested that aim at the integrality of the workers in the 

promotion and prevention of this. 

Keywords: occupational health, telemarketing, musculoskeletal diseases 
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Introdução 

 

A atividade desempenhada nas empresas que prestam serviços de Call Center 

denomina-se teleatendimento e/ou telemarketing, este setor possui como característica 

predominante a utilização de tecnologias, assegurando uma distribuição eficiente das 

chamadas e promovendo uma interação com o cliente em tempo real
1
.  . 

Conforme Silva; Rodrigues e Brasileiro (2013, p.3), 

 No Anexo II da NR-17, Call Center são ambientes de trabalho onde a 

principal atividade é conduzida via telefone simultaneamente com terminais de 

computadores. Define ainda como trabalho de teleatendimento/ telemarketing a 

comunicação entre o atendente e o cliente a distância, através de atendimento por 

voz ou por mensagens eletrônicas, juntamente com a utilização simultânea de 

equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou 

manuais de processamento de dados. As principais funções do setor de call center ou 

contact center são a de operador, auditor, monitor, supervisor, coordenador de 

atendimento, gerente operacional, gerente de cobrança, gerente comercial e gerente 

de tecnologia. 

O setor de teleatendimento apresenta-se em expansão progressiva desde a década de 

1990, consequentemente teve um aumento da oferta de postos de trabalho no setor, cerca de 

dez mil trabalhadores foram contratados por empresas de Call Center no País em 2010, 

conforme dados da ABT (Associação Brasileira de Telesserviços)
1, 2

.  

De acordo com os dados publicados no portal do Sindicato Paulista das Empresas de 

Telemarketing, Marketing Direto e Conexos (SINTELMARK), em dezembro de 2012, citado 

por Hopp JR (2015, p.50) “o setor empregava, à época, cerca de 1,4 milhão de trabalhadores 

no Brasil, sendo 550 mil vinculados aos serviços terceirizados, com 350 mil só no estado de 

São Paulo, e 850 mil atuantes nos call centers das próprias empresas”
4. 

O telemarketing pode se caracterizado sob duas formas: telemarketing receptivo e 

ativo. O telemarketing ativo é a expressão utilizada para as ligações telefônicas feitas aos 

consumidores, podendo ser utilizada para venda de produtos. Já o telemarketing receptivo é 

compreendido como a forma pela qual as empresas (ou serviço terceirizado, no caso dos Call 

Centers) atendem às ligações dos clientes atuais e potenciais, possui o objetivo de solucionar 

os problemas, fornecer informações ou mesmo dar suporte técnico para o cliente
5
. 

O operador de telemarketing para evitar conflitos com clientes que ficam cansados de 

esperar tendem a atender mais rápido, aceleram o ritmo de trabalho, aumenta o estresse e os 
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movimentos repetitivos. Por consequência, a aceleração destas atividades pode aumentar o 

risco de LER e de doenças psicossomáticas
5.  

No ambiente de trabalho dos call Centers os colaboradores são monitorados e 

controlados, são cobrados por produtividade crescente e por bater metas diárias e mensais, 

estes fatores podem gerar um maior estresse, agravando e prejudicando problemas de saúde
6
. 

Nesse contexto, surgem as LER/DORT, lesões por esforços repetitivos (LER) e (os) 

Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), “são patologias frequentes e 

decorrentes do processo de trabalho e em muitos casos pode causar limitação funcional e 

transtorno psicossocial, além de prejuízos de ordem social e econômica” (Haeffner
, 

2014, 

p.14). 

De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, 2012, as LER/DORT "são, por 

definição, um fenômeno relacionado ao trabalho. São danos decorrentes da utilização 

excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético, e da falta de tempo para recuperação. 

Caracterizam-se pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes ou não, de aparecimento 

insidioso, geralmente nos membros superiores, tais como dor, parestesia, sensação de peso e 

fadiga. Abrangem quadros clínicos do sistema musculoesquelético adquiridos pelo 

trabalhador submetido a determinadas condições de trabalho” 
8
. 

Segundo Silva e Camarotto (2016, p.132) “ o número de acidentes com Comunicação 

de Acidente de Trabalho (CAT) no Brasil relacionada à doença foi de 15.226 casos em 2013, 

sendo que os códigos do CID- 10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde) mais incidentes foram de dorsalgia, lesões do ombro, 

sinovite e tenossinovite
9
. 

Conforme Pena, Cardim e Araujo (2011, p.134), 

Em levantamento realizado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social 

(INSS), na Bahia, constatou-se que 1.107 trabalhadores de call centers foram 

afastados do trabalho no período entre 2003 e 2005. Esse levantamento demonstrou 

que, dentre as principais doenças responsáveis por afastamentos do telemarketing, 

45% estavam relacionadas às doenças osteomusculares ou LER
5
. 

A dimensão econômica no mercado de trabalho do setor de telecomunicações, assinala 

a importância de investigações que avaliem as condições de trabalho experimentadas pelos 

colaboradores que atuam neste segmento. Diante deste cenário, e considerando-se a existência 

de agravos orgânicos, psíquicos e emocionais nos operadores de telemarketing, o presente 

artigo tem como objetivo fazer um levantamento de dados sobre o perfil de colaboradores 
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afastados por Distúrbios Osteomusculares representados pelo Cid M em uma empresa de 

telemarketing. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, documental e descritivo sobre a 

ocorrência de afastamentos por Distúrbios Osteomusculares de colaboradores em uma 

empresa de telemarketing de grande porte, localizada em Goiás.  

A população desta pesquisa foi constituída por todos os colaboradores dos diversos 

setores da empresa que, no período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2010, tiveram registro de 

afastamento do trabalho por período superior a 15 dias consecutivos, ou por um período 

menor decorrente da mesma doença desenvolvida em até 60 dias antes, por CID M (Doenças 

do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo (M00-M99), conforme códigos presentes 

na Classificação Internacional de Doenças (CID-10). A OMS (2013) utiliza para fins de 

classificação dos tipos de doenças e demais problemas relacionados ao trabalho o CID 

(Classificação Internacional e Doenças)
2
.
 

A pesquisa foi realizada por meio de um banco de dados eletrônicos do Serviço de 

Saúde Ocupacional da empresa de telemarketing, no ano de 2009 a 2010. Neste banco de 

dados estão registrados anualmente todos os motivos de afastamentos por grupamentos da 

CID 10 (Classificação Internacional de Doenças). Após levantamento dos afastamentos por 

grupamento, foram selecionados apenas dados relacionados aos afastamentos pelo CID M. 

O processo de obtenção dos dados para o estudo foi elaborado visando atender aos 

objetivos da pesquisa, sendo os dados: caracterização do trabalhador (sexo), tipo de 

atendimento (agente ativo, receptivo e ativo/receptivo) e saúde ocupacional (CID e número de 

dias concedidos). É importante salientar que no banco de dados fornecido não constavam 

quaisquer informações pessoais (nome ou matrícula) dos colaboradores, preservando, dessa 

maneira, o sigilo médico. 

Os dados e o conteúdo deste estudo foram organizados utilizando os softwares Excel® 

e Word® do pacote Microsoft Office®. 

 

 

Resultados 

No período de 08 de janeiro de 2009 a 18 de fevereiro de 2010, ocorreram 124 

afastamentos superiores a 15 dias por Distúrbios Osteomusculares (Cid M), totalizando 3.113 

dias de ausências ao trabalho. Com relação aos subgrupos das morbidades que mais afastaram 
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pelo CID M, as principais foram as sinovites e tenossinovites (CID M65) que foram 

responsáveis por 50 afastamentos, totalizando 1.068 dias, seguidas de “outros transtornos 

articulares não classificados em outra parte” (CID M25) responsáveis por 35 afastamentos, 

que totalizaram 855 dias, dorsopatias (CID M54) responsáveis por 29 afastamentos, 

totalizando 931 dias e “outros” que respondem por 10 afastamentos num total de 259 dias 

(tabela 1). 

 

Tabela 1- Número de afastamentos e dias por CID  

        Subgrupos Nº de afastamentos Dias de afastamentos 

CID M65 50 1.068 

CID M25 35 855 

CID M54 29 931 

CID M/OUTROS 10 259 

TOTAL 124 3.113 

 

Conforme o gráfico abaixo (gráfico 01), as sinovites e tenossinovites (CID M65) 

representaram 40% dos afastamentos; “outros transtornos articulares não classificados em 

outra parte” (CID M25) representaram 28% dos afastamentos, dorsopatias (CID M54) foram 

responsáveis por 24% dos afastamentos e “outros” corresponderam a 8% dos afastamentos. 

 

 

Gráfico 01 

Em relação à quantidade de dias, houve mudança de posição entre “outros transtornos 

articulares não classificados em outra parte” (CID M25), que representaram 28% da 

quantidade de dias de afastamentos, com dorsopatias (CID M54) que representaram 30% dos 

dias de afastamentos. As sinovites e tenossinovites (CID M65) permaneceram em primeiro 

28% 

24% 
40% 

8% 

Nº de afastamentos 

M 25 M 54 M 65 OUTROS 
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lugar com 34% da quantidade de dias de afastamentos e “outros” representaram 8% da 

quantidade de dias dos afastamentos (gráfico 02).  

 

 

Gráfico 02 

 

 

Quanto ao gênero, determinou-se que 76% dos afastamentos eram do sexo feminino e 

24% do gênero masculino, conforme podemos observar na tabela 02 e no gráfico 03.  

 

Tabela 2- Gênero  

GÊNERO QUANTIDADE PERCENTUAL 

HOMENS 30 24% 

MULHERES 94 76% 

 

 

 

Gráfico 03 
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Com relação aos subgrupos do CID M que mais afastaram e correlacionando-se com 

as funções, observa-se que a função telemarketing receptivo foi responsável por 44% dos 

afastamentos (n=55), seguida da função ativo/receptivo com 41% (n=51), 8% da função ativo 

(n=10) e 7% função não identificada (n=8), (gráfico 04). 

  

 

 

Gráfico 04 

Conforme demonstrado no gráfico abaixo (gráfico 05), percebe-se que em todas as 

funções, o sexo feminino foi o que teve maior incidência de afastamentos, mantendo-se as 

informações anteriormente descritas. A função receptivo ficou dividida em 78% de 

afastamentos do sexo feminino e 22% do sexo masculino; a função ativo/receptivo teve 74% 

dos afastamentos do sexo feminino e 26% do sexo masculino. Na função ativo 80% dos 

afastamentos foram mulheres e 20% homens. Quanto aos afastamentos em que não foi 

possível determinar o tipo da função, 50% foram do sexo feminino e 50% do sexo masculino. 

 
Gráfico 05 
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Dos afastamentos relacionados às sinovites e tenossinovites (CID M65) 76% eram 

mulheres e 24% homens; “Outros transtornos articulares não classificados em outra parte” 

(CID M25) tiveram 74% de mulheres e 26% de homens. Já dos afastamentos relacionados às 

dorsopatias (CID M54) 83% eram do sexo feminino e 17% do sexo masculino (gráfico 06). 

      

Gráfico 06 

Nas três funções descritas, houve maior incidência de afastamentos relacionados às 

sinovites e tenossinovites (CID M65), sendo 46% na função receptivo; 80% na função ativo; e 

50% na função ativo/receptivo (gráfico 07).
 

 

 

Gráfico 07 
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Discussão 

No presente estudo não foram realizadas associações com outros afastamentos por 

outras doenças classificadas pelo CID 10, impossibilitando-se assim determinar quais as 

morbidades que mais causaram afastamentos nesta empresa no período alvo. Porém, vários 

estudos concordantes com a literatura demonstraram que as morbidades que mais afastam em 

número de dias de afastamento são os transtornos mentais e comportamentais, os distúrbios 

osteomusculares e doenças do aparelho respiratório 
6,7,10

. 

O número de registros de afecções musculoesqueléticas ocupacionais na Previdência 

Social no ano de 2013 foi de 101.814
11

.
 

Quanto aos subgrupos do CID M as morbidades que mais afastaram em número de 

dias de afastamento foram o grupamento M65 - Sinovite e tenossinovite com 34%, em 

seguida M54 - Dorsalgias com 30%, e em terceiro lugar o M25 - Outros transtornos 

articulares não classificados em outra parte com 28%. Em relação ao grupamento M25 E 

M54, esses dados encontrados coincidem com outros dados compilados em uma unidade de 

empresa de telemarketing Recife com 15 mil funcionários
12

. Segundo a médica e auditora do 

trabalho que integra a equipe nacional de fiscalização do MTE, em todo o ano 2013 foram 

apresentados 23.554 atestados de afastamento do trabalho por doenças osteomusculares, 

média de 1.962 mensais. De acordo com a auditora, dentre essas doenças, as mais comuns são 

sinovites, tenossinovites e dorsalgias. Ela lembra que as duas primeiras, que no caso em 

questão acometem os dedos das mãos, inclusive já são reconhecidas pela Previdência Social 

como causadas diretamente pela atividade de teleatendimento
12

. 

Balasteghin et al. (2014), relata no seu estudo em uma empresa de telemarketing, 

casos de atestados com diagnósticos do grupamento CID-10, M60 – M79 (transtornos dos 

tecidos moles) e menciona que a legislação previdenciária estabelece nexo técnico 

epidemiológico previdenciário (NTEP) com a atividade econômica da empresa (CNAE 8.220 

– atividades de teleatendimento)
13

. 

Observamos neste estudo que o afastamento do trabalho pelo gênero, em todos os 

grupamentos analisados do CID M o sexo feminino foi predominante. Na literatura, o 

afastamento do trabalho pelo gênero feminino é apontado, na maioria dos estudos, como 

predominante, mesmo porque é uma característica dos trabalhadores desse ramo econômico
 1, 

3, 5, 6, 13,14
.
 

A predominância do gênero feminino no setor de Call Center confirma-se os relatos 

encontrados pelos pesquisadores da sociologia do trabalho. Trata-se de questões “relacionadas 
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às ditas qualidades da mulher socialmente erigidas, como a paciência, a capacidade de ouvir, a 

delicadeza no trato com os clientes e, por fim, a conclusão de que todos, homens e mulheres, 

preferem falar ao telefone com outra mulher”. Nessa perspectiva demonstra-se, mais uma vez, 

a feminilização desta atividade no mercado de trabalho, suscitado em inúmeras pesquisas 

afeitas ao tema
1
.
 

Com relação aos subgrupos do CID M que mais afastaram e as funções, observa-se 

que a função telemarketing receptivo foi a mais acometida com 44% dos afastamentos, 

seguidos da função ativo/receptivo com 41%, 8% da função ativo e 7% função não 

identificada. Não foram encontradas outras referências que permitam uma comparação com 

os dados obtidos, dessa maneira, este estudo não pôde discutir a relevância desse resultado, 

exceto para servir de referência para futuros estudos. 

 Porém, alguns artigos abordam a função dos teleoperadores receptivos sendo os mais 

expostos a fortes exigências temporais e ainda estão sujeitos a situação adversas, imprecisas, 

inesperadas, para que solucionem problemas.  

 Bonfim (2009), relata que o tempo médio de atendimento (TMA) receptivo para cada 

ligação atendida ideal seria de 22 segundos para serviços ou de 120 a 360 segundos para 

clientes especiais, para evitar o cancelamento de contas bancárias, de cartão de crédito ou de 

linhas telefônicas. O número de toques realizados em uma chamada de ligação padrão gira em 

torno de 50 a 60 toques por atendimento, o que pode alcançar 8.640 toques por hora. Esse 

valor é próximo ao limite proposto pela Norma Regulamentadora NR 17
14

.  

Deve-se considerar que essa atividade de digitação ocorre de forma simultânea com o 

uso da voz e dos olhos, na atenção às sucessivas telas utilizadas no atendimento, o que causa 

estresse crônico, pausas insuficientes, dentre outras situações precárias. A atividade de 

digitação mantém um número de toques próximo ao limite normativo, porém esse contexto 

agrava a carga de movimentos repetitivos, transformando-a em risco importante para o 

desenvolvimento de Distúrbios osteomusculares
14

.
 

 

Conclusão
 

Observamos na pesquisa apresentada, que este estudo no setor de telemarketing 

confirma a predominância do sexo feminino e tem como principais motivos de adoecimento 

as sinovites e tenossinovites, seguida de dorsalgia 
12,13

.
 

Recomendamos que sejam feitos novos estudos de características longitudinais para 

descrever um perfil mais amplo dos trabalhadores que apresentam afastamentos neste ramo. 

Pesquisar o afastamento do trabalho por doença é essencial para subsidiar debates sobre a 



13 

 

condição de saúde e doença dos trabalhadores, elaborar políticas de promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde. 
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