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RESUMO 

 

Percepção das operadoras de caixa de uma agência bancária quanto aos fatores 

cognitivos e organizacionais presentes no ambiente de trabalho e suas repercussões 

osteomusculares 

Carolina Totti Bettini, Isabelle Rocha Arão 

 

Introdução: Os fatores cognitivos e organizacionais presentes no ambiente de 

trabalho e suas repercussões osteomusculares. Objetivo: Avaliar a percepção das operadoras 

de caixa quanto aos fatores cognitivos e organizacionais no ambiente de trabalho e sua 

relação com queixas osteomusculares. Métodos: Trata-se de um estudo experimental, 

analítico e qualitativo. Resultados: No presente estudo foram encontrados fatores 

organizacionais e cognitivos influenciando no surgimento de doenças ocupacionais. 

Conclusão: Os resultados revelam a necessidade de mudanças em relação à organização do 

trabalho e aos fatores cognitivos. Sugerem-se investigações futuras e novas pesquisas no 

âmbito da saúde ocupacional dos bancários em relação a fatores cognitivos e 

organizacionais relacionados com posturas viciosas adotadas no ambiente de trabalho e suas 

respectivas repercussões osteomusculares. 

 

Palavras-chave: aspectos cognitivos, organizacionais. 
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ABSTRACT 

 

 

 Introduction: The cognitive and organizational factors present in the 

workplace and musculoskeletal repercussions. Objective: To evaluate the perception of the 

cashiers about the cognitive and organizational factors in the workplace and its relationship 

to musculoskeletal complaints. Methods: This was an experimental, analytical and 

qualitative. Results: In the present study found cognitive and organizational factors 

influencing the emergence of occupational diseases. Conclusion: The results show the need 

for change in relation to work organization and cognitive factors. We suggest future research 

and new research into the occupational health of the bank in relation to cognitive and 

organizational related to bad posture adopted in the work environment and their impact 

musculoskeletal. 

 

 

Keywords: cognitive, organizational. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mudança na política macroeconômica do Brasil a partir dos anos 90, reduzindo a 

inflação, fez desaparecer os ganhos inflacionários auferidos pelo setor bancário e revelou as 

ineficiências operacionais do setor. Para compensar essa perda de rentabilidade os bancos 

buscaram ampliar o número de clientes com a inclusão das classes de renda mais baixas que 

até então não tinham acesso a estes serviços. Chlickmann1 

Os bancos nacionais passaram ainda a competir com os bancos estrangeiros, muito 

mais eficientes e modernos. Para competir com esses bancos, às empresas nacionais 

investiram pesadamente no desenvolvimento de novos produtos e serviços bancários, novas 

tecnologias, novos ambientes, e principalmente em novas ferramentas de auto-atendimento1. 

Faria2 comenta, que por outro lado, os investimentos efetuados pelas empresas não 

contemplaram o lado humano, que sentiu grande impacto, com redução nos quadros de 

colaboradores, aumento das horas trabalhadas, baixo salários, sobrecarga de trabalho e ainda a 

terceirização dos serviços.  

As empresas não se preocuparam em estabelecer condições adequadas e favoráveis de 

trabalho aos seus colaboradores2
. 

Segundo Oliveira3, a organização de trabalho passou a priorizar a rapidez e o 

crescimento produtivo e o ambiente de trabalho tornou-se provedor de novos riscos, 

resultando em maior exigência para os trabalhadores que associados às condições individuais 

do trabalhador poderão repercutir negativamente sobre a saúde, física e mental, gerando 

doenças.  

Belmonte4 refere que as doenças ou disfunções associadas ao trabalho sempre 

existiram e são relatadas na literatura desde a história antiga. Porém, as necessidades 

empresariais atuais, associadas às tensões da vida moderna elevaram estas disfunções em 

níveis que exigiram uma tomada de posição por parte das empresas nas abordagens de 

soluções. Por um lado ocorre a inovação tecnológica, por outro, ocorre cada vez mais a 

precarização do trabalho. 

Entre as doenças ou disfunções associas ao trabalho dos bancários, segundo Baú5, 

destacam-se os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT’s) que, nas 

últimas décadas, vem adquirindo proporções de epidemia, devido, principalmente, a 

introdução generalizada de novas tecnologias nos processos produtivos. 
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Vários fatores passaram a ser determinantes para o surgimento dessas patologias, tais 

como: excesso de jornadas de trabalho; tensão psicológica; falta de intervalos apropriados; 

posturas inadequadas; despreparo técnico para execução das tarefas; falta de treinamento dos 

bancários para utilizar adequadamente os móveis, equipamentos e utensílios de trabalho; 

pressão excessiva para o resultado, ambiente excessivamente tenso, problemas de 

relacionamento interpessoal, desprazer, aceitação e falta de reconhecimento do trabalho. 

Todos estes são elementos que contribuem de forma acentuada na formação deste quadro e 

ainda a desmotivação dos bancários, que tem sido um fator importante no contexto das 

mudanças no setor5. 

Em função do aumento significativo do número de indivíduos com lesões resultantes 

da intensificação do processo de trabalho e da inadequação do seu meio, se torna relevante à 

importância de realizar um estudo sobre a influência dos fatores cognitivos e organizacionais 

na origem de queixas de ordem osteomusculares.  

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção das operadoras de caixa 

quanto aos fatores cognitivos e organizacionais no ambiente de trabalho e sua relação com 

queixas osteomusculares.  

 

 

2. MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo experimental, analítico e qualitativo. Participaram deste estudo 

04 indivíduos do sexo feminino. As participantes responderam às questões de pesquisa e à 

entrevista no local de trabalho. Estas foram selecionadas por meio da utilização dos seguintes 

critérios de inclusão: bancárias que exercem a função de caixa e concordância e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 01), idade entre 20 a 45 anos e 

sedentárias. Como critérios de exclusão foram considerados indivíduos portadores de 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT’s), diagnosticados 

clinicamente e feito nexo causal. 
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2.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

2.1.1Ficha de Avaliação 

 

A Ficha de Avaliação foi composta por questões objetivas de fácil compreensão que 

tiveram por finalidade classificar os indivíduos como elegíveis a participarem do estudo. A 

ficha contém algumas perguntas referentes aos dados pessoais, características físicas, dados 

ocupacionais e hábitos de vida. 

 

2.1.2 Questionário de Escala de Desconforto e Dor 

 

Este questionário sobre as queixas de dores ou desconforto durante o trabalho foi 

proposto por Corlett6. Trata-se de um mapa do corpo humano dividido em segmentos, que 

visa mapear o desenvolvimento de desconforto percebido entre os pesquisados. O mapa de 

Corlett foi preenchido pelo funcionário para registro de queixas de dor ou desconforto durante 

o trabalho. Esse questionário compreendeu um número elevado de questões propostas ao 

funcionário e teve por objetivo conhecer a sua percepção quanto à presença de 

fadiga/desconforto ou de queixa de dores musculares. 

 

2.1.3 Entrevista 

 

A entrevista individual com roteiro semi-estruturado teve o objetivo de extrair falas e 

percepções quanto aos fatores cognitivos e organizacionais. 

 

2.2 Procedimentos 

 

Inicialmente buscou-se a autorização com o gerente do banco, para que a coleta de 

dados pudesse ser realizada no local. Foi realizado um encontro para a explanação sobre o 

projeto e assinatura da autorização para a coleta de dados no banco. A pesquisadora informou 

às participantes sobre a pesquisa e ao concordarem em participar do estudo, estas assinaram o 

TCLE e foram submetidas à ficha de avaliação.  
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2.3 Aspectos Ético-Legais 

 

O estudo foi realizado conforme as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde), 

após ser aprovado pelo CEP-UNIC - Cuiabá. Todos os participantes foram informados sobre 

os procedimentos utilizados no estudo e concordaram em participar de maneira voluntária do 

mesmo, assinando o TCLE. Caso houvesse em qualquer momento a desistência do 

participante, este não sofreria punições ou prejuízos. 

Os potenciais participantes foram convidados a integrar este estudo, sendo assegurado 

a estes a privacidade durante a coleta de dados e execução dos procedimentos supracitados. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados garantindo o anonimato das participantes, sendo 

as fichas identificadas por números apenas para o controle dos pesquisadores. Cabe destacar 

que os resultados deste estudo serão comparados a outras pesquisas com metodologias 

semelhantes.  

Os objetivos do estudo foram apresentados às participantes de forma oral e por escrito, 

através do TCLE. Após o término do estudo, os pesquisadores ofereceram devolutivas 

individuais sobre os resultados da pesquisa. Além disso, foi informado aos participantes o dia 

e local da apresentação oral do trabalho. As informações coletadas serão arquivadas pelos 

pesquisadores por um período de 05 anos ou mais, caso sejam mudados os prazos atualmente 

em vigor. Após este prazo, os arquivos serão destruídos.  

É válido ressaltar que toda pesquisa acarreta riscos e benefícios, contudo no presente 

estudo os benefícios superaram os riscos, que por sua vez são ínfimos. O principal risco 

existente por sua participação neste estudo é o constrangimento ao responder a ficha de 

avaliação, o questionário e a entrevista.  

No que tange aos benefícios da pesquisa, além da contribuição à ciência, a 

identificação dos fatores cognitivos e organizacionais repercutindo nas queixas de origem 

osteomusculares. 

 

2.4 Análise dos dados 

 

A definição da amostra foi feita pela Teoria de Kathy Charmaz7, ou seja, a partir do 

momento que as respostas começaram a se repetir, as entrevistas foram interrompidas.  

Por não se tratar de um estudo epidemiológico, não foi necessário fazer uso da estatística. 

 



Os conceitos que emergiram a partir das falas dos participantes foram divid

eixos, sendo eles: fatores cognitivos, fatores organizacionais e aspectos osteomusculares.

No Eixo dos fatores cognitivos, os seguintes aspectos foram ressaltados: Formas de 

Pressão da chefia, Exigência de Produtividade, Ambiente estressante, Re

Relação com colegas, Insatisfação e reconhecimento pessoal, Medo de perder o emprego, 

Trabalho automatizado/mecânico, Autonomia, Satisfação com o trabalho.

 

Em se tratando das formas de pressão da chefia, a 

que se trata de uma forte pressão. Aspectos como tempo e produtividade são os mais citados 

neste contexto. O participante XY é enfático ao dizer: “Uma pressão muito forte para fazer o 

certo.... não posso errar...” 

 

 

FIGURA 1: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual da presença e ausência de 

pressão por parte da chefia. 

% de participantes que contribuíram para a categoria

 

No que diz respeito ao aspecto exigência por produtividade,

entrevistados relatam que são constantemente exigidos por produtividade. O colaborador YZ 
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3. RESULTADOS 

 

Os conceitos que emergiram a partir das falas dos participantes foram divid

eixos, sendo eles: fatores cognitivos, fatores organizacionais e aspectos osteomusculares.

No Eixo dos fatores cognitivos, os seguintes aspectos foram ressaltados: Formas de 

Pressão da chefia, Exigência de Produtividade, Ambiente estressante, Re

Relação com colegas, Insatisfação e reconhecimento pessoal, Medo de perder o emprego, 

Trabalho automatizado/mecânico, Autonomia, Satisfação com o trabalho.

 

 

EIXO FATORES COGNITIVOS 

Em se tratando das formas de pressão da chefia, a maioria dos colaboradores relata 

que se trata de uma forte pressão. Aspectos como tempo e produtividade são os mais citados 

neste contexto. O participante XY é enfático ao dizer: “Uma pressão muito forte para fazer o 

 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual da presença e ausência de 

% de participantes que contribuíram para a categoria 

No que diz respeito ao aspecto exigência por produtividade, todos os colaboradores 

entrevistados relatam que são constantemente exigidos por produtividade. O colaborador YZ 

Presença de Pressão da 

Chefia

Ausência de Pressão da 

Chefia

Pressão por parte da Chefia
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Os conceitos que emergiram a partir das falas dos participantes foram divididos em 03 

eixos, sendo eles: fatores cognitivos, fatores organizacionais e aspectos osteomusculares. 

No Eixo dos fatores cognitivos, os seguintes aspectos foram ressaltados: Formas de 

Pressão da chefia, Exigência de Produtividade, Ambiente estressante, Relação com chefe, 

Relação com colegas, Insatisfação e reconhecimento pessoal, Medo de perder o emprego, 

Trabalho automatizado/mecânico, Autonomia, Satisfação com o trabalho. 

maioria dos colaboradores relata 

que se trata de uma forte pressão. Aspectos como tempo e produtividade são os mais citados 

neste contexto. O participante XY é enfático ao dizer: “Uma pressão muito forte para fazer o 

                             

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual da presença e ausência de 

 

todos os colaboradores 

entrevistados relatam que são constantemente exigidos por produtividade. O colaborador YZ 



descreveu que para alcançar a produtividade, uma das características é "atender bem o cliente 

e ser rápido..." 

 

 

FIGURA 2: Representação no 

por produtividade. 

% de participantes que contribuíram para a categoria

 

Em se tratando de Ambiente estressante, todos os participantes foram unânimes em 

dizer que o ambiente é altamente 

porque mexe com dinheiro e não pode errar, e tem barulho..” outro colaborador ainda ressalta 

“o barulho me atrapalha muito, que chega no fim do dia estou estressada” e outro diz “ 

Quando em chego em casa 

 

 
FIGURA 3: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual ambiente estressante.
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descreveu que para alcançar a produtividade, uma das características é "atender bem o cliente 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual de presença de exigência 

% de participantes que contribuíram para a categoria 

Em se tratando de Ambiente estressante, todos os participantes foram unânimes em 

dizer que o ambiente é altamente estressante. O colaborador XZ diz “Muito estressante 

porque mexe com dinheiro e não pode errar, e tem barulho..” outro colaborador ainda ressalta 

“o barulho me atrapalha muito, que chega no fim do dia estou estressada” e outro diz “ 

 eu quero ficar no silêncio, sem estress” 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual ambiente estressante.

% de participantes que contribuíram para a categoria 

Exigência por produtividade

Exigência por 

produtividade

Ambiente Estressante

Ambiente Estressante
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descreveu que para alcançar a produtividade, uma das características é "atender bem o cliente 

 

eixo fatores cognitivos do percentual de presença de exigência 

 

Em se tratando de Ambiente estressante, todos os participantes foram unânimes em 

estressante. O colaborador XZ diz “Muito estressante 

porque mexe com dinheiro e não pode errar, e tem barulho..” outro colaborador ainda ressalta 

“o barulho me atrapalha muito, que chega no fim do dia estou estressada” e outro diz “ 

 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual ambiente estressante. 

 

Exigência por 

produtividade

Ambiente Estressante



Quanto a Relação com o chefe, 03 colaboradores disseram ser razoável “

vezes, depende do dia..” outro diz “não tenho problemas, da para trabalhar”. E um disse que 

tem dificuldade de conviver bem.

 

FIGURA 4: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual Relação com os Chefes.

% de participantes que 

 

No quesito Relação com colegas, os operadores falaram, “Boa...., gosto de todo 

mundo” “Tenho boas amizades aqui, não posso reclamar”.

 

FIGURA 5: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual Relação com Colegas de 

Trabalho 

% de participantes que contribuíram para a categoria
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Relação com Colegas de Trabalho

Quanto a Relação com o chefe, 03 colaboradores disseram ser razoável “

vezes, depende do dia..” outro diz “não tenho problemas, da para trabalhar”. E um disse que 

tem dificuldade de conviver bem. 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual Relação com os Chefes.

 

% de participantes que contribuíram para a categoria 

No quesito Relação com colegas, os operadores falaram, “Boa...., gosto de todo 

mundo” “Tenho boas amizades aqui, não posso reclamar”. 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual Relação com Colegas de 

% de participantes que contribuíram para a categoria 
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Quanto a Relação com o chefe, 03 colaboradores disseram ser razoável “Boa... as 

vezes, depende do dia..” outro diz “não tenho problemas, da para trabalhar”. E um disse que 

 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual Relação com os Chefes. 

 

No quesito Relação com colegas, os operadores falaram, “Boa...., gosto de todo 

 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual Relação com Colegas de 

 

Boa Relação com 

Colegas de Trabalho



Com relação à insatisfação e reconhecimento Pessoal, 03 colaboradores responderam 

que falta reconhecimento. O participante TA diz “não reconhecem quando agente faz bem, só 

quando está errado, reclamam..” o TB ainda diz  “eu fico insatisfeito às vezes, porque eu não 

recebo nenhum elogio”  o TC colaborador que está contente com o reconhecimento do seu 

trabalho diz “o meu trabalho é reconhecido”

 

FIGURA 6: Representação no eixo fatores cognitivos

Profissional 

% de participantes que contribuíram para a categoria

 
Em relação ao Medo de perder o emprego os 04 colaboradores disseram a mesma 

resposta “não”. “Eu já tenho bastante experiência e consigo outro emprego”

 

FIGURA 7: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual de medo de perder o 
emprego. 
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Com relação à insatisfação e reconhecimento Pessoal, 03 colaboradores responderam 

que falta reconhecimento. O participante TA diz “não reconhecem quando agente faz bem, só 

eclamam..” o TB ainda diz  “eu fico insatisfeito às vezes, porque eu não 

recebo nenhum elogio”  o TC colaborador que está contente com o reconhecimento do seu 

trabalho diz “o meu trabalho é reconhecido” 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual de Reconhecimento 

% de participantes que contribuíram para a categoria 

Em relação ao Medo de perder o emprego os 04 colaboradores disseram a mesma 

resposta “não”. “Eu já tenho bastante experiência e consigo outro emprego”

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual de medo de perder o 

% de participantes que contribuíram para a categoria 

Presença de 

Reconhecimento 

Profissional

Ausência de 

Reconhecimento 

Profissional

Reconhecimento Profissional

Não ter medo de perder o emprego

Não tenho medo de 

perder o emprego

 14

Com relação à insatisfação e reconhecimento Pessoal, 03 colaboradores responderam 

que falta reconhecimento. O participante TA diz “não reconhecem quando agente faz bem, só 

eclamam..” o TB ainda diz  “eu fico insatisfeito às vezes, porque eu não 

recebo nenhum elogio”  o TC colaborador que está contente com o reconhecimento do seu 

 

do percentual de Reconhecimento 

 

Em relação ao Medo de perder o emprego os 04 colaboradores disseram a mesma 

resposta “não”. “Eu já tenho bastante experiência e consigo outro emprego” 

 

: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual de medo de perder o 

 

Não tenho medo de 

perder o emprego



Em relação ao trabalho executado os colaboradores disseram que é automatizado/ 

mecânico. 

“Algumas coisas sim, a

tem que pensar e tomar decisões”

 

FIGURA 8: Representação no eixo fatores cognitivos do percentual de Trabalho 

automatizado/mecânico. 

% de participantes que contribuíram para a categoria

 

Em relação à autonomia, os colaboradores disseram que tem autonomia sobre o seu 

trabalho, somente algumas operações que precisa da autorização do chefe. “Decidir se vai 

descontar o cheque, vem da chefia, o resto é comigo”.

 

FIGURA 9: Representação no eixo f

autonomia no trabalho. 
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: Representação no eixo fatores osteomusculares do percentual de Dor/Desconforto na 

 

Com relação ao quesito desconforto/dor na Região de Membro Superior Direito 02 

colaboradores referiram desconforto/dor: “meu braço parece que vai cair no fim do dia, de tão 

 

: Representação no eixo fatores osteomusculares do percentual de Dor/Desconforto em 

 

No item Desconforto/Dor na Região de Coluna Torácica 01 colaboradora referiu dores 

 

Desconforto/Dor na Região de Coluna Torácica



 

FIGURA 14: Representação no eixo fatores osteomusculares do percentual de Dor/Desconforto na 

Região de coluna Torácica. 
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FIGURA 16: Representação no eixo fatores osteomusculares do percentual de Intensidade e Duração 

das Dores. 
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Os colaboradores apresentaram significativas quantidades de queixas de 

desconforto/dor nas áreas corporais mais implicadas como membros superiores direito, região 

cervical e coluna torácica. Na primeira quinzena as dores de forte intensidade são 

relacionadas com o ritmo de trabalho, uma vez que o movimento do banco é maior nesta 

época. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A atividade de operador de caixas foi muito afetada pela reformulação. Segundo 

Junior8, o trabalhador viu-se substituído por máquinas para atendimento automático e 

obrigado a acumular as funções de caixa e de vendedor de produtos e serviços prestados pelo 

banco. As mudanças de contexto trazidas pela reformulação, em especial a redução do 

número de funcionários e o aumento da carga de trabalho individual, tiveram influência no 

crescimento de doenças ocupacionais entre os trabalhadores bancários, principalmente as 

doenças do grupo dos DORT’s (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). 

No presente estudo identificou-se uma forte pressão por parte da chefia por exigência 

de produtividade, fato este que corrobora com o estudo de Palácios9, em estudo qualitativo 

com caixas bancários no Rio de Janeiro, caracterizam as preocupações da atividade destes 

profissionais, afirmando que a função de caixa é particularmente fonte de distúrbios 

psíquicos. A análise do processo do trabalho revelou que as diferenças de caixa e as pressões 

por exigências por parte da chefia representam importantes situações de sofrimento. 

A pressão para a produção mencionada é consequência da automação bancária e do 

novo perfil exigido para o trabalho bancário. A pressão para a produção foi analisada por 

Bongers10, que identificaram a associação entre a elevada percepção de sobrecarga de trabalho 

e a pressão do tempo com a presença dos sintomas osteomusculares. 

Os resultados obtidos no presente trabalho, por meio de observações, entrevistas e 

questionários, coincidem com as conclusões de Maciel11, em um estudo sobre a saúde e 

qualidade de vida de bancários do Ceará, ou seja um alto nível de estresse e queixas de saúde.  

O relacionamento interpessoal, com colegas e com chefes no estudo foi classificado 

como “bom”. Na maioria das vezes percebe-se um clima de colaboração e até amizade entre 

os colegas.  
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Para Chiavenato12 (1999): 

 “o relacionamento se constitui numa reciprocidade, por vezes 

influenciadora, que nos permite compreender os sujeitos da interação no exercício 

de seus papéis: calorosas e amistosas, ou desconfiadas, ameaçadoras e 

sentimentais”. 

 

O reconhecimento profissional foi citado como um problema, que incomoda e pode 

gerar insatisfação dos entrevistados, e os mesmos reclamaram da falta de reconhecimento. 

Quando os estudos identificam o aspecto repetitivo de uma tarefa, eles parecem 

negligenciar, ou não colocam em evidência que mesmo em situações fortemente repetitivas, 

com ciclos curtos, existe uma variabilidade de ações como: receber duplicatas, que tipo de 

operação realizar, tipo de produto, etc., que levam o trabalhador a mudar o seu modo 

operatório, exigindo, portanto, planejamento da ação, decisão e uso de conhecimentos. 

Portanto, verificam-se diversos aspectos físicos e cognitivos mobilizados no trabalho 

repetitivo. Entre eles, responsabilidade e concentração, para autenticar uma guia, atenção para 

entregar o troco, inspeção e identificação de múltiplos tipos de duplicatas e operações. 

Segundo Gonçalves13, o funcionamento cognitivo do sujeito em situação de trabalho 

depende não só de sua experiência ou dos seus conhecimentos, mas é também fortemente 

influenciado pelas propriedades das situações, pelas características do contexto sócio-

organizacional, pelos meios de trabalho disponibilizados. A interação de tais variáveis 

impacta sobre as exigências cognitivas do trabalho, podendo facilitar ou dificultar a 

construção dos modos operatórios apropriados para responder aos imperativos das tarefas. 

Em relação à Satisfação no trabalho, os participantes estão satisfeitos com o seu 

trabalho e Locke14  considera um estado emocional agradável resultante da avaliação que o 

indivíduo faz de seu trabalho e resulta da percepção da pessoa sobre como este satisfaz ou 

permite satisfação de seus valores importantes no trabalho. 

Para que a organização do trabalho propicie condições ideais para que a saúde e a 

produtividade não sejam afetadas é preciso equacionar esforço e repouso e por outro lado 

enriquecer o trabalho propiciando diversidade de utilização do corpo e da mente humana. 

Ações como aumentar a complexidade, diversificar e fazer rodízios das atividades representa 

soluções para não tornar o trabalho monótono e repetitivo. Rio15.  

Ainda sobre este assunto Almeida16 diz existir elementos relativos à organização do 

trabalho, como qualidade das relações interpessoais, tipo de supervisão, pressão para 

produção, determinação de um ritmo exagerado de trabalho, exigências cognitivas da tarefa 
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que são geradores de sobrecarga mental e consequentemente de estresse; e que esta 

sobrecarga aumenta a tensão muscular, diminui a resistência corporal, descarregando nos 

pontos mais sensíveis do corpo, que naquele momento são os mais utilizados nas tarefas 

repetitivas, determinado assim a origem da LER / DORT.  

As percepções dos operadores referentes às dores coincidem com Baú17, o 

desconforto/dor em membro superior direito é a maior causa de reclamações dentro da 

instituição. 

Dentre os fatores que contribuem para surgimento das LER/DORT podemos citar 

fatores biomecânicos, fisiológicos, psicológicos, condições físicas e ambientais e atividades 

extras do trabalho. No presente estudo foram encontrados fatores organizacionais e 

principalmente cognitivos influenciando diretamente na qualidade de vida e no surgimento de 

doenças.   

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A partir dos levantamentos têm-se as seguintes conclusões: 

A maioria dos bancários trabalha sob pressão de tempo e ainda precisa cumprir metas, 

tornando o trabalho ainda mais difícil. Além do cansaço físico, também está presente o 

cansaço mental, e um torna o outro ainda mais potencializado.  

Os resultados da pesquisa revelam, segundo a percepção de seus empregados, a 

necessidade de mudanças em relação à organização do trabalho. 

Em relação aos fatores cognitivos foram observadas algumas deficiências que devem 

receber, por parte dos gestores, uma atenção especial. São elas: a falta de reconhecimento 

pessoal e profissional, falta de autonomia, o estresse e a pressão por parte da chefia. 

Sugere-se, portanto, investigações futuras e novas pesquisas no âmbito da saúde 

ocupacional dos bancários em relação a fatores cognitivos e organizacionais relacionados com 

posturas viciosas adotadas no ambiente de trabalho e suas respectivas repercussões 

osteomusculares.  
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ANEXO 01 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado de forma alguma. Em 

caso de dúvida, você poderá procurar o Comitê de Ética -UNIC, situada na Rua Treze de 

Junho, 2101, Bairro Centro - CEP 78025-000, fone (65) 3363-7086. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: “Percepção das operadoras de caixa de uma agencia bancária quanto 

aos fatores cognitivos e organizacionais presentes no ambiente de trabalho e suas 

repercussões osteomusculares”. 

Pesquisadora participante: Profª. Ms.: Isabelle Rocha Arão 

Pesquisador responsável: Carolina Totti Bettini 

Telefone para contato: (66) 9996-5880/ 3498-9399 

� A sua participação será de grande importância para o nosso estudo, pois através dela 

poderemos Analisar a carga de trabalho mental nos trabalhadores caixa de uma agencia 

bancária. 

� Sua colaboração é importante e necessária para o desenvolvimento da pesquisa, porém sua 

participação é voluntária. 

� A pesquisa tem com objetivo de avaliar a carga mental em trabalhadores bancário que 

exercem a função de caixas. 

� Trata-se de um estudo experimental, analítico e quantitativo. 

� Toda pesquisa que envolve a participação de seres humanos apresenta riscos, contudo no 

presente estudo os benefícios superam os riscos, que por sua vez são ínfimos. 

� Caso os pesquisadores encontrem riscos e/ou danos significativos à saúde dos indivíduos 

que participam da pesquisa, o estudo será interrompido. 

� Serão garantidos o anonimato e o sigilo das informações, além da utilização dos 

resultados exclusivamente para fins científicos. 

� Você poderá solicitar com a pesquisadora responsável informações ou esclarecimentos 

sobre o andamento da pesquisa em qualquer momento da pesquisa. 

� Você poderá retirar-se do estudo ou não permitir a utilização de seus dados em qualquer 

momento da pesquisa. 
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� Sendo um participante voluntário, você não terá nenhum pagamento e/ou despesa 

referente à sua participação no estudo. 

� Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não neste 

termo de consentimento e resultante de sua participação na pesquisa, além do direito à 

assistência integral. 

� Os resultados individuais e coletivos serão repassados 30 dias após o encerramento, bem 

como será divulgado o dia da defesa do artigo. 

 

Primavera do Leste - MT, _____, de _____________ de 2011. 

 

 

__________________________________ 

Profª. Ms.:  Isabelle Rocha Arão 

 

 

 

__________________________________ 

Carolina Totti Bettini 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,______________________________________________________________________, 

RG/CPF____________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado: Percepção das operadoras de caixa de uma agencia bancária quanto aos 

fatores cognitivos e organizacionais presentes no ambiente de trabalho e suas 

repercussões osteomusculares. Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das 

informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Discuti com o Dra. 

Carolina Totti Bettini, a pesquisadora responsável sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

. 

Primavera do Leste - MT, ___ de _____________ de 2011. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) entrevistado (a) ou seu responsável legal 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: Carolina Totti Bettini 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar do estudo. 

 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome:___________________________________ Assinatura:________________________ 

Nome:___________________________________ Assinatura:________________________ 
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ANEXO 02 

Escala de Avaliação de Desconforto/dor Corporal 

Marque com um X a região do corpo humano abaixo, onde você sente desconforto/dor, 

levando como base a Escala progressiva de desconforto/dor. Por favor, mesmo que você não 

tenha desconforto/dor em qualquer parte do corpo, marque com o grau e intensidade 1 

(nenhum). 
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APÊNDICE 01 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS 

Nome:_________________________________________________Idade: _______ 

Estado Civil: _________________Telefone Comercial: ___________________ Celular: 

_______________________Telefone Residencial: ___________________ e-

mail:________________________________ 

Peso: _______________  Altura:_____________ Pressão Arterial:______________  

 

HÁBITOS DE VIDA 

 

1) Você pratica exercícios físicos? (  ) Sim    (  )Não  

2) Se a resposta for Sim, qual exercício físico?_____________________________ 

3) Quantas vezes por semana?__________________________________ 

 


