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Introdução: Dentre as ocupações que mais apresentam casos de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT) e distúrbios vocais, está a dos operadores de telemarketing. Sendo a dor um dos principais motivos 
relacionado ao absenteísmo nessa profissão. Objetivo: Analisar a percepção dos operadores de telemarketing a respei-
to da presença de dor durante a realização de suas atividades laborais. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo 
transversal com abordagem qualitativa desenvolvido no período de março de 2015 a janeiro de 2016. Participaram da 
pesquisa 35 profissionais de diferentes empresas que exerciam a função de operador de telemarketing em empresas 
de Contact Center no município de Fortaleza-CE. Para coleta de dados foi utilizada entrevista do tipo semi-estruturada 
composta por 04 questões norteadoras que foram aplicadas de forma individualizada. Resultados: Das falas dos 
participantes foram identificadas três categorias: Entendimento dos operadores de telemarketing a respeito da dor; 
Causas das dores referidas pelos profissionais e Influência da dor na vida e trabalho dos profissionais de Call Center. 
Os entrevistados relataram a presença de dor em membros inferiores e garganta, cefaléias e lombalgias durante suas 
atividades laborais. Quanto ao seu entendimento a respeito da dor, apresentaram diferentes definições, porém a maioria 
relatou esse sinal vital como conjunto de alterações do organismo relacionadas a patologias e/ou comorbidades. Além 
disso, a maioria mencionou que a realização das atividades laborais sempre piora o seu quadro álgico o que interfere 
diretamente nas relações com seus colegas de trabalho. As principais causas de dor descritas pelos entrevistados 
apresentaram diferentes origens, dentre elas a má postura, realização de movimentos repetitivos, baixas temperaturas 
no local de trabalho, equipamentos de trabalho fora das normas e barulho constante. Conclusão: Verificou-se que 
os profissionais operadores de telemarketing apresentaram conhecimento a respeito da dor a relacionando a presença 
de patologias e/ou comorbidades. As condições de trabalho e o ambiente profissional foram referidos como agravantes 
ou causas diretas e indiretas de dor em diferentes partes do organismo. Sugere-se mais atenção por parte das empre-
sas de Call Center no sentido de oferecer um ambiente de trabalho que proporcione maior segurança, conforto e uma 
melhor qualidade de vida a seus profissionais.

Descritores: Dor, Riscos ocupacionais, Saúde do trabalhador.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


