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Resumo 

O presente trabalho compreende a elaboração de um estudo sobre a incidência de 

doenças ocupacionais nos bancários do município de Bandeirantes, estado do 

Paraná. Profissionais esses que atuam no mercado financeiro. Para a realização do 

estudo, utilizou-se da metodologia da problematização, que compreende a seguinte 

composição: Observação da Realidade, Pontos-Chave, Teorização, Hipóteses de 

Solução e Aplicação à Realidade. Na execução deste trabalho houve a necessidade 

de realizar uma pesquisa de campo com os bancários do município, e para assuntos 

relacionados a doenças ocupacionais, o autor entrevistou um médico especialista 

em medicina do trabalho. Procedida a análise dos dados, notou-se a necessidade de 

trabalhar as áreas relacionadas à qualidade de vida no trabalho e comportamento 

organizacional, com o intuito de diagnosticar os problemas que ocasionam o 

aparecimento de doenças ocupacionais como LER e depressão e propor possíveis 

soluções para os problemas apresentados, afim de que esses profissionais possam 

exercer suas funções no ambiente de trabalho de forma saudável, tanto da parte 

física quanto da psicológica. 

 

Palavras-chave: Doenças ocupacionais, Bancários, Qualidade de Vida. 

 Introdução 

A sociedade está inserida em um mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo, isso faz com que muitos profissionais se sujeitem a ultrapassar os 

limites que o corpo humano suporta diariamente, através de sobrecarga de jornada 

de trabalho, pois, a cobrança de metas exageradamente altas se torna cada vez 

maior com o passar do tempo.    

O presente trabalho visa obter informações sobre a incidência de doenças 

ocupacionais causadas em bancários, buscando identificar quais são os motivos que 

geram o aparecimento dessas doenças.  

Visa identificar a qualidade de vida dos profissionais da área, as possíveis 

causas geradoras do aparecimento dessas doenças ocupacionais, e quais são as 

atitudes que as empresas vem tomando sobre esse assunto. 



Tabular dados através de entrevista com alguns funcionários que estão 

trabalhando nos bancos da cidade de Bandeirantes - PR, para identificar quais são 

as doenças mais comuns apresentadas por esses profissionais. 

Com base na Administração, evidencia que o aumento de afastamento de 

funcionários por atestado em decorrência dessas doenças gera prejuízos financeiros 

para instituição, o estudo busca identificar as causas e estabelecer possíveis 

soluções para o problema apresentado. 

Objetivos 

Emergem-se algumas recomendações que as instituições bancárias deveriam 

adotar, para otimizar a qualidade de vida de seus colaboradores: 

a) Revisar a estrutura da instituição, no que tange o fator ergonômico; 

b) Implantar a prática de ginásticas laborais,  

c) A cada determinado período de trabalho, permitir um tempo de descanso,  

para minimizar os riscos de contrair a LER; 

d) Rever os conceitos no que diz respeito ao alcance de metas, isto é, para 

que as metas propostas pelas instituições sejam alcançáveis; e 

e) Instituir palestras e treinamentos constantes aos colaboradores, para 

direcioná-los sobre condutas e formas de compreender, uma vez que os 

colaboradores ao mesmo tempo que precisa satisfazer os clientes, 

também precisam cumprir as metas bancárias, o que gera stress, e muitas 

absorvendo sérios problemas de saúde. 

Metodologia 

Esse trabalho foi realizado através de estudo de campo, tendo como 

norteador Metodológico, a Metodologia da Problematização, que tem como base o 

“Arco de Maguerez” (BERBEL, 2001, p.19) tendo como início a Observação da 

Realidade e chegada à Aplicação à Realidade. 

 Observação da Realidade – é a investigação, análise e registro da real situação 

encontrada no ambiente estudado; 

 Pontos–Chave – são as possíveis causas das existências dos problemas ou 

conflitos encontrados na realidade que serão analisados de forma que possam 

intervir na realidade do ambiente estudado; 



 Teorização – é a etapa onde se buscam informações científicas que possam 

responder as questões levantadas no capítulo anterior; 

 Hipóteses de Solução – está é a fase onde se levanta todas as soluções 

possíveis para resolver total ou parcialmente os problemas encontrados; 

 Aplicação à Realidade – destina-se à prática, ou seja, à aplicação na realidade 

social investigada, possibilitando exercitar soluções para todos os problemas 

estudados anteriormente. 

Essas etapas são visualizadas no Arco de Charles Maguerez: 

Figura 1: Arco de Charles Marquerez. 

 
Fonte: Berbel (2001, p. 20). 

 

Desenvolvimento 

Cidade da Pesquisa 

Bandeirantes no estado do Paraná foi o município escolhido para análise do 

trabalho. O município possui a seguinte base cartográfica: 

Figura 2: Base Cartográfica ITCG (2010). 

 

Fonte: IPARDES. 

A população do município é de 32.184 habitantes segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2010). 

Escolheu-se o município em referência por ser da área de abrangência do 

acadêmico, e, também, pelo fato da realidade encontrada nas agências do município 

do interior ser oposta dos grandes centros. 

No interior as pessoas ainda costumam se deslocar até as agências para 



resolver qualquer serviço bancário, sendo que muitas destas podem ser executadas 

em meios eletrônicos. Por outro lado nos grandes centros as pessoas raramente se 

deslocam até a agência para realizar essas tarefas, sendo essas realizadas através 

de caixas eletrônicos e via internet, devido à dificuldade de locomoção. 

No entanto, foi aplicado um questionário com vinte e quatro questões de 

múltipla escolha e uma questão dissertativa caso algum entrevistado quisesse 

complementar com alguma informação, para 62 bancários, que trabalham no 

município do Bandeirantes – PR, no período de 15/06/2015 a 19/06/2015 que 

obteve- se os seguintes dados: 

Principais Pontos da Pesquisa de Campo 

Ao proceder à análise das informações obtidas através da pesquisa de 

campo, se obtém a seguinte conclusão: dos 62 profissionais entrevistados que 

trabalham na cidade de Bandeirantes, Paraná, 63% são do sexo masculino, 52% 

são casados, dentre eles 39% possuem idade acima de 40 anos. 

Maioria dos entrevistados com 60% afirmaram que possuem dores de cabeça 

devido à tensão freqüentemente, 50% disseram que às vezes possuem sentimento 

de raiva ou irritabilidade, 64% deles alegaram não terem problemas com perda de 

apetite. 

Dos entrevistados 55% possuem freqüentemente preocupações excessivas, 

61% dos bancários possuem freqüentemente ansiedade, 47% responderam que às 

vezes comem em excesso, 84% relatam que às vezes passam por nervosismo,  

Dos bancários entrevistados 66% disseram ter úlcera ou gastrite, 50% não 

possuem palpitações cardíacas, ou seja, dores no peito, 60% disseram que às vezes 

possuem insônia, 53% alegam que às vezes fazem ingestão de medicamentos sem 

consultar um médico, 57% relatam não ter problemas com sentimento de tristeza. 

Maioria dos entrevistados 69% afirmam que possuem dores no pescoço ou no 

ombro, outros 79% relatam que às vezes sentem dores nas mãos ou nos punhos, e 

ainda sobre dores no corpo 63% alegaram que freqüentemente possuem dores nas 

costas. 

Dos entrevistados a maioria representada por 68% afirmam possuir problema 

de visão, 65% admitiram possuir, às vezes, esquecimento das coisas, ou seja, 



possuem problema de memória. 

Quando perguntado aos 62 entrevistados, o que mais gera aumento de suas 

dores 29 responderam que é o estresse, e o mesmo numero 29 pessoas afirmaram 

que para sanar com as dores utilizam de medicamento. 

Ao perguntar se na empresa em que eles trabalham existe alguma prevenção 

com relação a doenças ocupacionais verificou-se que das 5 instituições financeiras 

que possui na cidade de Bandeirantes apenas 2 delas possui algum tipo de 

prevenção relacionado a doenças ocupacionais.      

Problemas Identificados na Pesquisa 

Após a observação da realidade com todas as informações obtidas referentes 

aos bancários do município de Bandeirantes, diagnosticou- se que grande parte dos 

entrevistados possui características de pessoas portadoras de algum tipo de doença 

ocupacional o que pode se notar através dos sintomas apresentados na pesquisa, 

alguns dos profissionais entrevistados possuem grandes chances de possuir ou vir a 

se desenvolver com o tempo a depressão e a LER devido ao clima do ambiente de 

trabalho e aos movimentos repetitivos realizados no decorrer do dia. 

Teorização 

A Atividade Bancária 

O serviço bancário está atrelado de alguma forma na vida das pessoas seja 

direta ou indiretamente, pois, nem todos possuem uma conta ativa em um banco ou 

cartão de credito ou demais serviços, mais alguém próximo a ela deve possuir seja 

da família ou pessoas próximas, dessa forma se torna necessário que 

compreendamos a importância dos bancos, em uma breve descrição a seguir: 

Segundo Turczyn (2005, p. 53): 

..., a importância da figura do "banco" está intimamente ligada ao fato de 
que a economia atual é uma economia monetária, ou seja, aquela em que 
todas as relações econômicas se estabelecem em função do dinheiro, como 
forma de pagamento, medida de troca, avaliação da maior ou menor riqueza 
de uma pessoa com o valor de todos os bens e serviços.  
 

Como se pode notar, a figura banco se caracteriza como uma empresa 

responsável por organizar a circulação de dinheiro ou seja a compra e venda, a 

liberação de empréstimos, ou seja se torna muito importante nos dias atuais onde 



vivemos em uma sociedade extremamente capitalista onde muitos são vistos como 

números e cifrões de dinheiro e não como seres humanos. 

Doenças Ocupacionais 

Para explanar o tema do presente trabalho se faz necessário que entendamos 

o que significa, e como surgem as doenças ocupacionais, o que torna se importante 

trazer ao presente contexto: 

Sobre doenças ocupacionais, Wachowicz (2012, p.214) afirma: 

 
As doenças ocupacionais podem ser decorrentes da sobrecarga e da 
subcarga de trabalho, tanto qualitativa quanto quantitativa, das pressões 
advindas das responsabilidades pela tarefa a ser desenvolvida, dos 
relacionamentos com colegas e chefias, da segurança profissional, das 
perspectivas de reconhecimento de ascensão, da baixa autonomia, da 
imposição de normas e horários, das restrições de comportamentos etc.   
 

 

Como se observa as doenças ocupacionais pode aparecer por diversos 

fatores, tanto pelas condições físicas, ou seja, pela sobrecarga de tarefas como 

também psicológicas decorrente das atitudes imaturas de gestores que não sabem 

motivar, cobrar metas e exigir o cumprimento efetivo da atividade na qual o 

trabalhador foi contratado para executar, isso muitas vezes acaba gerando danos 

financeiros para empresa, pois, o trabalhador não suportando mais a chefia começa 

a ter problemas psicológicos sendo necessário seu afastamento para o tratamento 

médico. 

Além do stress, os funcionários de empresas que possuem essas 

características, acabam causando outras doenças com a LER/DORT, para entender 

melhor essa doença: 

De acordo com Guimarães e Grubits (2004, p.161) sobre LER/DORT : 

 
A LER/DORT (Lesões por esforços repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares 
relacionados ao trabalho) são hoje uma das principais causas de doença 
ocupacional em diversos países do mundo, promovem um grande 
sofrimento humano e acarretam num alto custo a sociedade e as empresas. 
 
 

Percebe-se que essa doença se forma quando os funcionários realizam 

movimentos repetitivos para executar suas tarefas, e como no stress essa doença 

também acaba gerando danos financeiros para empresa e prejudicando e muito a 



qualidade de vida desse funcionário, com incidência de dores musculares 

dificultando a realização das tarefas cotidianas.  

Para França (2012, p.192) em relação a LER : 

Movimentos repetitivos, isto é, ficar na mesma postura por diversas horas, 
utilizando equipamentos impróprios, entre outros fatores, podem causar: 
Tendinite - inflamação de tendão e tenossinovite - inflamação de tendão e 
bainha sinovial.  
 

Contudo, pode observar que o aparecimento de doenças ocupacionais como 

o stress e a LER/DOR, estão atrelados diretamente as condições físicas e 

psicológicas oferecidas pela empresa. 

Muito se fala em stress em decorrência do trabalho, para compreender melhor 

esse assunto, podemos observar que: 

Com relação ao stress Bergamini (1997, p.145) afirma que: 

O stress é quase sempre motivado por estímulos externos que provêem do 
trabalho, do lar ou dos demais afazerem da vida. Esses estímulos agem no 
psiquismo da pessoa, estimulando sentimentos tais como medo, raiva, 
ambição exagerada e culpa, que irão, por sua vez, provocar uma reação do 
nosso sistema nervoso e nossas glândulas, que provocarão as 
consequências físicas do stress. 
 

Dessa forma, nota-se que o stress advêm de vários fatores entre eles 

externos e internos, esse sentimento gera diversos efeitos negativos para o sistema 

nervoso afetando a qualidade de vida do trabalhador dentro e fora da instituição.  

Quando o funcionário já esta nessa fase a empresa tende a ser prejudicada 

pois o serviço prestado pelo empregado não terá o mesmo efeito, com relação a 

uma pessoa que não está passando por transtornos psicológicos, e assim correrá o 

risco de perder para concorrência.  

Nota-se que o stress é um acumulo de sentimentos negativos, e poderá 

desencadear o aparecimento de doenças ocupacionais. 

Em relação às condições oferecidas ao trabalhador no ambiente de trabalho 

cabe lembrar, da importância de oferecer equipamentos e meios que não prejudique 

a saúde física e nem psicológica do empregado, sobre esse assunto destaca Ducci; 

Elgenneni (2009, p.04): 

Conscientizar os trabalhadores sobre vícios posturais e orientá-los sobre as 
posturas mais adequadas nos postos de trabalho, prevenir lesões por 
movimentos repetitivos, reduzir o número de acidentes no trabalho e as 



procuras ambulatoriais e auxiliar na melhoria da qualidade dos produtos 
oferecidos em uma empresa, através de uma melhoria na qualidade de vida 
de seus funcionários. 
 

Nota se que além de oferecer meios adequados ao trabalhador para executar 

suas tarefas à gestão da empresa deve estar atenda em conscientizar as pessoas a 

forma correta de utilizar os equipamentos disponibilizados pela empresa afim de, 

evitar doenças que advêm de vícios posturais, e lesões causadas por movimentos 

repetitivos, e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida e saúde no trabalho. 

Algumas empresas não possuem os equipamentos mais adequados para 

realização das tarefas pelo trabalhador, muito menos o hábito de conscientizar os 

mesmos sobre a correta utilização, a consequência dessa atitude é o aparecimento 

de doenças ocupacionais. 

Resultados 

Se faz necessário identificar os planos de ação para aplicação à realidade. 

Portanto, nos subitens adiante serão apresentados os planos de ação para cada 

uma das hipóteses já demonstradas. 

Análise Ergonômica da Estrutura dos Bancos 

Propor para as instituições bancárias uma parceria junto às instituições que 

acompanham as empresas no sentido de análise ergonômica, como o SESI, e 

outras, para averiguar se as instalações contemplam os preceitos da ergonomia, e 

minorar ao máximo as possibilidades de os colaboradores adquirirem alguma 

modalidade de doença por trabalho. 

Implantação de Ginásticas Laborais 

Realizar juntamente com profissional habilitado a prática de exercícios físicos, 

em periodicidade a ser por este definido, com a finalidade de elevar a qualidade de 

vida dos colaboradores. 

Política de Trabalho com Descanso a Cada Período  

Viabilizar metodologia para que a cada período trabalhado, o colaborador 

possa ter alguns minutos de descanso, para minorar os riscos da LER. 

Política de Metas Bancárias 



As instituições bancárias necessitam rever as suas metas, para impor metas 

que sejam alcançáveis pelos colaboradores.  Pois, o receio de não cumpri-las faz 

com que os colaboradores trabalhem apreensivos e nervosos, muitas vezes levando 

a desiquilíbrios psiquiátricos, conforme relatado pela nobre profissional de 

psiquiatria, no relatório anexo. 

Instituição de Palestras e Treinamentos 

As palestras, no que diz respeito à prevenção de doenças de trabalho, podem 

ser feitas por médicos do trabalho, com solicitação prévia da instituição bancária. 

No que tange os treinamentos, se faz necessário que seja por 

acompanhamento de um profissional da área de recursos humanos, no sentido de 

viabilizar mecanismos para os colaboradores, para evitar stress na rotina de trabalho 

diária, no que tange o cumprimento de metas e a satisfação do cliente. 

Considerações Finais 

Diante de todo o estudo elaborado sobre a incidência de doenças 

ocupacionais nos bancários de Bandeirantes, tornou-se claramente visível o quanto 

esses profissionais que trabalham com a área financeira sofrem com a forma da 

cobrança de metas, verificado os diversos sintomas que muitos apresentaram na 

pesquisa de campo. 

Saliente-se que as pessoas colaboradoras nas empresas bancárias possuem 

conhecimentos específicos, e que são valiosos. Assim, se faz necessário os bancos 

se atentarem, não somente aos resultados almejados no âmbito financeiro, mas 

também a forma de atribuir metas aos colaboradores, e a qualidade de vida de cada 

um, no ambiente de trabalho, sendo que conforme se comprovou um profissional 

sem estresse e motivado, possui condições de produzir muito mais. 

Para tanto, embora exista dificuldade, seria de extrema importância à 

conscientização dos trabalhadores, para que se esforcem ao máximo em não 

permitir que os limites de atividades profissionais suportados diariamente não 

excedam aos limites do corpo humano, pois, a saúde humana deve prevalecer a 

qualquer atividade laboral a ser realizada.  

Ainda, constatou-se que as empresas bancárias precisam disponibilizar um 

ambiente de trabalho adequado para a execução das atividades, sobretudo, no que 



diz respeito à ergonomia, e acessibilidade dos recursos. Deve-se disponibilizar 

também um profissional que possa desenvolver exercícios funcionais para minorar 

os riscos de doenças ocupacionais, sendo a mais comum enfrentada pelos 

profissionais, a LER.  

E, após toda a análise, verificou-se que as doenças ocupacionais podem ser 

prevenidas, se os bancos seguirem as orientações já apresentadas no decorrer do 

presente trabalho. E para os bancários que já possuem alguma doença ocupacional 

devem o quanto antes procurar um profissional que atenda às suas necessidades 

específicas. 
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